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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-30

Lärandenämnden

Plats och tid

Bromangymnasiet, torsdagen 30 januari 2020 kl 09:00-12:15

Beslutande ledamöter

Jonas Holm (M), Ordförande
Gerd Olsson (S), 1:e vice ordförande
Erika Söderström (C), 2:e vice ordförande
Jim Svensk Larm (S)
Björn Forsling (S)
Kerstin Rask (S)
Agneta Palmqvist (M)
Bibbi Segerbrand (M)§§ 1-5
Gunilla Persson (C) §§ 5-9
Siv Cavallin (V)
Lars Berglund (V)
Emelie Gustafsson (M)
Lotta Beiersdorf (S)
Linda Östblom (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Sofia Högström (V) §§ 1-4
Mats Moberg (S) §§ 6-9

Ersättare

Leif Rogell (S)
Mats Moberg (S) §§ 1-5
Sofia Högström (V) §§ 5-9

Övriga närvarande

Förvaltningschef Ingela Rauhala, nämndsekreterare Moa Bäckström,
skolskjutshandläggare Hanna Södergårds § 1, verksamhetschef Urban Wickman §§ 4,
5 samt § 7 och kvalitetssamordnare Mona Lindvall Eriksson § 5

Justerare
Justeringens plats och
tid

Emelie Gustafsson
Lärkontoret, 2020-01-31

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer §§ 1-9
Moa Bäckström

Ordförande
Jonas Holm
Justerare
Emelie Gustafsson
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Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Lärandenämnden

Sammanträdesdatum 2020-01-30
Datum då anslaget
publiceras

2020-01-31

Förvaringsplats för
protokollet

Lärkontoret, Guldsmeden

Underskrift

Moa Bäckström

Datum då anslaget
tas bort

2020-02-21
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§1

2020-01-30

Dnr 2018-000223 - 623

Ändring av skolskjutsregler i Hudiksvalls kommun
Lärandenämnden beslutar
att anta skolskjutsreglerna.

Sammanfattning
Skolskjutshandläggare Hanna Södergårds redogör för ärendet.
Lärandeförvaltningen fick under 2019 i uppdrag att utreda skolskjutsreglerna
och tillämpning av reglerna i syfte att säkerställa att de följer bestämmelserna i
skollag och kommunallag och är tillämpbara på ett rättssäkert sätt. En
redovisning gjordes till nämnden i oktober 2019. Som en del av det arbetet
föreslår nu förvaltningen en revidering av skolskjutsreglerna.
Det har inte gjorts några ändringar av skolskjutsreglerna sedan 2013. Reglerna
idag innehåller flera vaga formuleringar som öppnar för egna tolkningar.
Förtydliganden inom framförallt inom tre områden:
- vad innebär skolskjuts? Om möjlig förordas resa med linjetrafik.
- trafiksäkerhet. Begreppet farlig skolväg försvinner. Vid
trafiksäkerhetsbedömningar ger inte mörker eller rädsla för farliga djur i skogen
nödvändigtvis en annan bedömning.
- Förtydligande att det är vårdnadshavarna som har ansvaret för eleven då den
tar sig till och från håll- eller uppsamlingsplats.

Beslutsgång
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet
Tjänsteutlåtande – skolskjutsregler
Förslag till revidering av skolskjutsregler i Hudiksvalls kommun
Nuvarande skolskjutsregler

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§2

2020-01-30

Dnr 2020-000004 - 002

Återrapport kränkande behandling
Lärandenämnden beslutar
att återrapportering av kränkande behandling sker på samma sätt som
återrapportering av övriga delegerade beslut, genom blanketten för återrapport
av delegerade beslut.
Sammanfattning
Lärandeförvaltningen har fått i uppdrag av lärandenämnden att se över hur
administrationen kring hantering och återrapportering av kränkande behandling
kan minskas.
Enligt lärandeförvaltningens vidaredelegering har enhetschef ansvar för att
bedriva ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra kränkande
behandling, samt upprätta en plan mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling. Enhetschef är även skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna samt i förekommande fall vidta åtgärder, att vidta aktiva
åtgärder genom att bedriva ett förebyggande och främjande arbete och att
utreda omständigheter och vidta åtgärder mot trakasserier och kränkande
behandling.
Rapportering av kränkande behandling sker i verksamhetssystemet LISA.
Lärandeförvaltningens enhetschefer ansvarar för hanteringen av kränkande
behandling på delegation av lärandenämnden. Lärandeförvaltningen föreslår
därför att återrapporteringen av kränkande behandling sker på samma sätt som
återrapporteringen av övriga delegerade beslut, genom blanketten för
återrapport av delegerade beslut.
Beslutsgång
Siv Cavallin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet
Tjänsteutlåtande - återrapportering av kränkande behandling

Beslutet skickas till

Lärandeförvaltningens verksamhetschefer och enhetschefer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§3

2020-01-30

Dnr 2020-000013 - 714

Tillhandahållande av blöjor i förskolan
Lärandenämnden beslutar
att inte ändra den ordning som gäller idag och därmed inte tillhandahålla blöjor
i förskolan.
Sammanfattning
Det mål som under år 2019 har varit föremål för prövning i förvaltningsrätt
samt kammarrätt har gällt ett vitesföreläggande från en kommun mot en
fristående förskola, som inte tillhandahöll blöjor i likhet med vad den
kommunala verksamheten i ifrågavarande kommun gör. Målet har alltså gällt
frågan om vitesföreläggande enligt skollagen och inte huruvida det är lagligt
eller olagligt att inte tillhandahålla blöjor.
Det finns äldre rättspraxis (Länsrätten i Uppsala mål nr 1045-09) där frågan om
lagligheten av att tillhandahålla eller inte tillhandahålla blöjor särskilt har
prövats. Domstolen kom i det målet fram till att det inte stod i strid med
maxtaxan att inte tillhandahålla gratis blöjor.
Hudiksvalls kommun har en ordning där man inte tillhandahåller blöjor i den
kommunala verksamheten, därav kräver inte heller kommunen (till skillnad från
den kommun som ovan mål har gällt) att fristående förskolor ska tillhandahålla
blöjor.
Domen från kammarrätten gällande vitesföreläggandet är inget prejudikat (det
vill säga ej ett domslut från högsta instans). Domen tar inte heller, så som
länsrätten, sikte på den specifika frågan om det är lagligt eller olagligt att inte
tillhandahålla blöjor.
Domen innebär därför inte i sig att kommunerna är skyldiga att ändra
nuvarande praxis när det gäller tillhandahållande av blöjor i förskolorna.
Sveriges kommuner och regioner anser sammantaget att det i dagsläget inte
finns underlag för att rekommendera att kommunerna ska ändra sina rutiner
vad gäller tillhandahållande av blöjor i förskolan. Men det finns naturligtvis skäl
att noga följa rättsutvecklingen.
Eftersom det inte finns något prejudikat som anger att det står i strid med lag
att inte tillhandahålla gratis blöjor håller Hudiksvalls kommun tills vidare fast
vid den ordning som tillämpas idag. För det fall det kommer vägledning från
högre rätt, alternativt förtydliganden av lagstiftningen, kommer det att följas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - tillhandahållande av blöjor i förskolan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§4

2020-01-30

Dnr 2019-000549 - 612

Remiss från Skolverket angående yrkesprogrammen
Lärandenämnden beslutar
att godkänna svaret på remissen och skicka den till Skolverket.

Sammanfattning
Verksamhetschef Urban Wickman redogör för ärendet. Skolverket att skickat ut
en remiss angående ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och ändrad
programstruktur inom barn- och fritidsprogrammet, fordons- och
transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet,
naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet.
De förändringar som ligger i föreskrifterna kommer inte att beröra Hotell- och
turismsprogrammet då programmet inte erbjuder den inriktningen som ska tas
bort.
De förändringar som ligger i föreskrifterna kommer inte att beröra Restaurangoch livsmedelsprogrammet då programmet inte erbjuder de inriktningar som
ska tas bort.
Förändringen för VVS- och fastighetsprogrammet, att byta ut kursen Praktisk
ellära till Elkraftteknik ses som positivt. Det ger en mer praktisk utbildning som
ger eleverna en behörighet att utföra enklare elarbeten när de blir klara. På
Bromangymnasiet ger den här förändringen inga extra utgifter då kursen redan
ges inom EE-programmet och material finns för att köra två parallellgrupper.
Förändringen för Fordons- och transportprogrammet, att ta bort inriktningen
Godshantering men ändå behålla kurserna så enskild skolhuvudman kan
erbjuda dessa kurser inom ramen för yrkesutgång, ses som positivt. Det är bra
att möjligheten att kunna utbilda sig mot godshantering finns kvar då det finns
elever som inte vill ”skruva” men som inte kommer in på
Transportinriktningen, det ger några elever möjligheten att ändå få en
yrkesexamen. Inga investeringar behövs på fordonsprogrammet för de här
förändringarna.
I övrigt har Hudiksvalls kommun inget att erinra mot förslagen.

Beslutsgång
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Remiss från Skolverket med underlag

Beslutet skickas till

Skolverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§5

2020-01-30

Dnr 2020-000006 - 000

Resultat Bromangymnasiet
Verksamhetschef Urban Wickman och kvalitetssamordnare Mona Lindvall
Eriksson redogör för gymnasiets och särgymnasiets resultat. Vi ligger generellt
över snittet i riket och Gävleborg när det gäller avgångselever med examen och
med examen inom tre år. Positiv trend med fortsatt fokus på att höja betygen
och skapa en positiv pluggkultur. Gymnasiesärskolan visar på positiva resultat
och det finns en inkludering med övriga elever på skolan. Det råder arbetsglädje
och hög grad av samförstånd på arbetsplatsen. Några utvecklingsområden är
delaktighet och kommunikation gentemot vårdnadshavare. Särgymnasiet
behöver tydliggöra sin ledning och organisation.
Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§6

2020-01-30

Dnr 2019-000023 - 000

Korta frågor
Fråga från Stina Jonsson (C) i samband med nämndssammanträdet i december:
Varför finns inga lärartjänster ute på arbetsförmedlingen (och liknande). Vi
saknar behöriga lärare, det är terminsslut/start och troligen ett lysande tillfälle
att rekrytera behöriga lärare istället för de obehöriga som nu är verksamma.
Varför är inte rekryteringen av behöriga lärare aktiv året runt, och i synnerhet
runt terminsslut/start?
Förvaltningschef Ingela Rauhala berättar att det i dialog med
personalavdelningen och rekryteringsenheten kommer att tas fram en stående
annons efter behörig personal. Tanken är att personer som söker ska kunna få
en anställning inom rekryteringsenheten för att sedan få en anställning på en
skolenhet efter att obehörig personal kan fasas ut för att inte belasta nämndens
budget.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§7

2020-01-30

Dnr 2019-000029 - 000

Förvaltningen informerar
Verksamhetschef Urban Wickman informerar om ett ärende där en elev vid
Bromangymnasiet stängts av resterande del av vårterminen.
Förvaltningschef Ingela Rauhala meddelar om att Arbetsmiljöverket har
godkänt våra åtgärder på Håstahöjdens förskola.
Hon rapporterar vidare om att nuvarande rektor vid Skolbyns skola ska efter
många år i kommunen gå i pension. Inför hennes avgång har vi, utan framgång,
försökt att rekrytera en efterträdare. För att tillgodose skollagens krav på en
närvarande rektor vid skolenheten får rektor Annelie Brynildsen placering som
rektor för Skolbyns skola. Det innebär att rektorn vid Enångers skola också
kommer vara rektor vid Njutångers skola. Det bidrar till ökad likvärdighet inom
fördelningen av ledningsresurser mellan flera skolenheter. Ledningsresursen
som idag finns vid Njutångers skola på 100% fördelas så att 50% tilldelas rektor
för Njutångers skola och Enångers skola för anställning av biträdande rektor
inom sitt område. De kvarvarande 50% tilldelas rektor Frederik von Essen för
anställning av biträdande rektor inom området Malsta skola och Edsta skola.
Ingela rapporterar också om en händelse vid Iggesunds skola som lett till att en
elev blivit avstängd. Anmälan och utredning har gjorts. Dialog har inletts med
vårdnadshavare.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§8

2020-01-30

Dnr 2020-000003 - 002

Återrapport delegationsbeslut
Lärandenämnden beslutar
godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut 1-50.
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 utredarens yttrande gällande undervisning med digitala verktyg till
Skolinspektionen, 1
Beslut om utredarens synpunkter i ärende gällande anmälan mot Björkbergs
skola, 2
Beslut om utredarens yttrande i ärende gällande arbetsmiljön på Håstahöjdens
förskola, 3
Beslut som rektors yttrande i ärende gällande anmälan mot Iggesunds skola, 4
Anställning av personal inom budgetram, 5
Utse kontroll- och slutattester inom ansvarsområdet, 6
Bedriva ett målinriktat arbete, förbygga och förhindra, samt plan mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 7
Beslut om rätt att slutföra skolgången vid skolpliktens upphörande, 8
Anordna särskild undervisning, 9
Anställning av personal inom budgetram – 1 fsklär, 10
Anställning av personal inom budgetram – 1 fsklär, 11
Anställning av personal inom budgetram – 1 fsklär, 12
Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, 13
Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, 14
Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, 15
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Psykisk kränkning förskolan, 16
Fysisk kränkning förskolan, 17
Fysisk kränkning förskolan, 18
Fysisk kränkning förskolan, 19
Fysisk kränkning förskolan, 20
Verbal kränkning förskolan, 21
Fysisk kränkning förskolan, 22
Fysisk kränkning förskolan, 23
Fysisk kränkning förskolan, 24
Fysisk kränkning förskolan, 25
Fysisk och psykisk kränkning förskolan, 26
Fysisk kränkning förskolan, 27
Fysisk kränkning förskolan, 28
Fysisk kränkning förskolan, 29
Psykisk kränkning förskolan, 30
Fysisk kränkning förskolan, 31
Fysisk kränkning förskolan, 32
Fysisk kränkning förskolan, 33
Psykisk kränkning förskolan, 34
Psykisk kränkning förskolan, 35
Psykisk kränkning förskolan, 36
Fysisk kränkning förskolan, 37
Psykisk kränkning förskolan, 38
Fysisk kränkning förskolan, 39
Psykisk kränkning förskolan, 40
Psykisk kränkning förskolan, 41
Psykisk kränkning förskolan, 42
Psykisk kränkning förskolan, 43
Psykisk kränkning förskolan, 44
Psykisk kränkning förskolan, 45
Psykisk kränkning förskolan, 46
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2020-01-30

Psykisk kränkning förskolan, 47
Fysisk kränkning förskolan, 48
Fysisk kränkning förskolan, 49
Fysisk kränkning förskolan, 50

Beslutsunderlag
Återrapporterade delegationsbeslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§9

2020-01-30

Dnr 2020-000005 - 000

Meddelande till nämnden
Meddelas lärandenämnden och läggs till handlingarna.
från Kommunfullmäktige
protokollsutdrag 2019-12-16 § 372
Genomlysning av taxor

Justerandes signatur
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