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§ 38
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Dnr 2020-000065 - 000

Information gällande skollokaler
Ärendet utgick och återkommer vid ett senare datum.
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§ 39

2020-04-14

Dnr 2020-000028 - 619

Beslut om remiss gällande utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Sundsvall,
Sundsvalls kommun från och med läsåret 2021/2022
Sammanfattning
Verksamhetschef Urban Wickman föredrar ärendet. En remiss har inkommit
från Skolinspektionen gällande utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Sundsvall. Arbetsutskottet beslutade vid
sammanträdet den 9 mars att besvara remissen. Nordens Teknikerinstitutet AB
har den 20 mars meddelat Skolinspektionen att man återkallar ansökan.
Skolinspektionen avskriver därmed ärendet.

Beslutsunderlag
Beslut från Skolinspektionen om att avskriva ärendet
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§ 40

2020-04-14

Dnr 2020-000027 - 619

Beslut om remiss gällande nyetablering av fristående
gymnasieskola vid Järvsögymnasiet i Ljusdals
kommun från och med läsåret 2021/2022
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå Skolinspektionen att avslå Mästaren 22 AB:s ansökan om nyetablerad
verksamhet i Ljusdal.

Sammanfattning
Verksamhetschef Urban Wickman föredrar ärendet. En remiss har inkommit
från Skolinspektionen gällande nyetablering av fristående gymnasieskola vid
Järvsögymnasiet i Ljusdals kommun.
I regionen finns redan idag ett överskott av elevplatser på befintliga
gymnasieskolor då antalet tillgängliga platser med stor marginal överstiger
antalet elever. Att i detta läge utöka antalet platser ytterligare ger organisatoriska
och ekonomiska konsekvenser. Skillnaden mellan tillgång och efterfrågan ökar
med ökande risker för att antalet elever inte räcker för vare sig programutbud,
inriktningar eller som underlag för hela skolor. Detta kan komma att påverka
utbildningskvaliteten i negativ riktning och ytterst leda till att program,
inriktningar och hela skolor måste läggas ner. I dagsläget, med en konstaterad
och nationell lärarbrist, kommer en nyetablering att ytterligare försvåra
kompetensförsörjningen till befintliga skolor.
Elevutvecklingen har under de senaste åren varit negativ. Antalet elever har
minskat på Bromangymnasiet med ca 600 elever sedan läsåret 2008/2009. Flera
program och inriktningar har under perioden avvecklats. Flera program har idag
svårt att fylla sina platser så att det blir ekonomiskt hållbart. Kommande år ser
vi återigen en succesiv minskning av antalet elever vilket kan riskerar skolans
möjligheter till ett fortsatt brett utbud. En nyetablering i den redan
överetablerade regionenen riskerar att program kommer att läggas ned.
Svårigheter att rekrytera behöriga lärare för att kunna erbjuda elever ett rikt
programutbud på hemorten finns redan idag. Ett ökat antal
utbildningsanordnare inom utbildningsområdet förstärker denna svårighet
ytterligare. Detta kan leda till försämrad kvalité i regionens utbildningar
Mästare 22 AB:s planerade nyetablering kommer att påverka elevunderlaget för
befintliga och planerade utbildningar negativt. Elevantalet kommer inte att
räcka till för att fylla klasserna och att kostnaden per elev ökar. Detta är med
dagens ekonomiska förutsättningar inte försvarbart. En nyetablering slår direkt
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mot kommunens befintliga utbildningar och kommer att innebära att ungdomar
i Hudiksvall inte på sikt kan erbjudas samma utbud av inriktningar som
ungdomar på annat håll i landet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet den 9 mars
Förlag till yttrande
Remiss från Skolinspektionen
Ansökan från Mästaren 22

Beslutet skickas till

Skolinspektionen
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§ 41

2020-04-14

Dnr 2020-000040 - 619

Beslut om remiss - Ansökan om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola, Friskolan Nytorp AB

Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå Skolinspektionen att avslå Friskolan Nytorp AB:s ansökan om
utökning av etablerad verksamhet i Bollnäs kommun.

Sammanfattning
Verksamhetschef Urban Wickman föredrar ärendet. En remiss har inkommit
från Skolinspektionen gällande godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola, Friskolan Nytorp AB.
I regionen finns redan idag ett överskott av elevplatser på befintliga
gymnasieskolor då antalet tillgängliga platser med marginal överstiger antalet
elever. Att i detta läge utöka antalet platser ytterligare ger organisatoriska och
ekonomiska konsekvenser. Skillnaden mellan tillgång och efterfrågan ökar med
ökande risker för att antalet elever inte räcker för vare sig programutbud,
inriktningar eller som underlag för hela skolor. Detta kan komma att påverka
utbildningskvaliteten i negativ riktning och ytterst leda till att program,
inriktningar och hela skolor måste läggas ner. I dagsläget, med en konstaterad
och nationell lärarbrist, kommer en nyetablering att ytterligare försvåra
kompetensförsörjningen till befintliga skolor.
Elevutvecklingen har under de senaste åren varit negativ. Antalet elever har
minskat på Bromangymnasiet med ca 600 elever sedan läsåret 2008/2009. Flera
program och inriktningar har under perioden avvecklats. Flera program har idag
svårt att fylla sina platser så att det blir ekonomiskt hållbart. Kommande år visar
återigen på en succesiv nedgång av antalet elever vilket kommer att riskera ett
fortsatt brett utbud och med ytterligare nyetablering i den redan överetablerade
regionenen riskerar flera program att läggas ned.
Svårigheter att rekrytera behöriga lärare för att kunna erbjuda elever ett rikt
programutbud på hemorten finns redan idag. Ett ökat antal
utbildningsanordnare inom utbildningsområdet förstärker denna svårighet
ytterligare. Detta kan leda till försämrad kvalité i regionens utbildningar.
Bromangymnasiet samarbetar idag med Söderhamns gymnasieskola avseende
elever som söker inriktningen transport.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

8(17)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämndens arbetsutskott

2020-04-14

Friskolan Nytorp AB:s planerade utökning kommer att påverka elevunderlaget
för befintliga och planerade utbildningar negativt. Elevantalet kommer inte att
räcka till för att fylla klasserna och att kostnaden per elev ökar. Detta är med
dagens ekonomiska förutsättningar inte försvarbart. Även om programmen inte
omedelbart hotas så ökar risken för att ungdomar i Hälsingland inte på sikt kan
erbjudas samma utbud av inriktningar som ungdomar på annat håll i landet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet den 9 mars
Förlag till yttrande
Remiss från Skolinspektionen
Ansökan från Friskolan Nytorp

Beslutet skickas till

Skolinspektionen
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§ 42

2020-04-14

Dnr 2020-000041 - 619

Beslut om remiss - Ansökan om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola, Träutbildningar i Hälsingland AB
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att avstå från att svara på Skolinspektionens remiss.

Sammanfattning
Verksamhetschef Urban Wickman föredrar ärendet. En remiss har inkommit
från Skolinspektionen gällande godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola, Träutbildningar i Hälsingland AB.
Träutbildningar i Hälsingland AB ansöker om att i Ljusdals kommun få bedriva
verksamhet nationellt godkänd idrottsutbildning, bandy, från och med läsåret
2021. Träutbildningar i Hälsingland AB uppger i sin ansökan att fullt utbyggd
kan den sökta Nationellt godkänd idrottsutbildning, bandy, omfatta 9 elever år
2023. Förvaltningens förslag att inte svara på remissen grundar sig i att
utökningen av elever är så liten att det inte bedöms påverka Hudiksvalls
kommun.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från arbetsutskottet den 9 mars
Förlag till yttrande
Remiss från Skolinspektionen
Ansökan från träutbildningar Hälsingland
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§ 43

2020-04-14

Dnr 2020-000069 - 010

Beslut om förvaltningens arbete under pågående
Covid -19 pandemi
Ärendet utgick då ansvaret för personalförsörjningsfrågor under Covid - 19
pandemin har flyttats över till krisledningsnämnden.
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§ 44

2020-04-14

Dnr 2019-000378 - 041

Ekonomisk uppföljning och beslut om arbetet budget
2020
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att arbetet med budget 2020 fortgår.

Sammanfattning
Förvaltningsekonom Jennie Svensk redogör för den ekonomiska prognosen för
lärandenämnden per sista mars.
Corona pandemin medför att nya beslut tas på riksnivå, myndighetsnivå samt
på kommunalnivå. Vilka konsekvenser dessa beslut kommer att ha på vårt
förväntade resultat kan vi inte se förrän myndigheterna är klara med sina
tillämpningar. Utifrån denna situation är det mycket svårt att göra en prognos
angående budget 2020 i mars. Det finns en hel del faktorer som behöver vara
klara för att kunna analysera och med viss säkerhet kunna konstatera effekterna
på det ekonomiska resultatet 2020.
Vi har barn, elever och medarbetare sjukanmälda i en hög omfattning. Detta
påverkar givetvis bemanningsbehovet, de första ekonomiska effekterna kan vi
tidigast utläsa nästa månad då inrapporteringen av sjukanmälningarna i
systemen är klara. Vi väntar även på beslut och tillämning av sjukfrånvaron vem
kommer att betala sjuklönen och från och med när, stat eller kommun.
Vi serverar färre elevmåltider men vi har ett ökat behov av städning i skolor
och förskolor.
De elever som är frånvarande från grundskolan skall ges kompletterande
utbildning så som lovläsning och i de fall det bedöms som möjligt distansutbildning eller hemundervisning. Omfattning avgör kostnaderna.
Elever på gymnasiet och vuxenutbildning skall ges en kvalitativ utbildning. De
elever som behöver stöd för att genomföra utbildningen skall kunna ges detta.
Det som kan konstateras är att det både finns minskade kostnader men även
ökade kostnader.
De ökade kostnaderna med anledning av pandemin skall läggas på anvisat
projektkonto. Det behövs förtydliganden hur dessa kostnader skall hanteras i
prognosen.
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Jennie Svensk går också igenom förutsättningarna inför arbetet med budget
2020.
Enligt den tidigare antagna tidsplanen skulle ett inledande förslag till budget
2020 presenteras för arbetsutskottet den 14 april. På grund av oklara
förutsättningar och pågående pandemi har arbete senarelagts. Arbetet med
budget 2020 kommer under bästa förmåga att fortgå under rådande
förutsättningar.

Beslutsgång
Siv Cavallin (V) deltar ej i beslutet.

Beslutsunderlag
Ekonomisk prognos för mars
Tjänsteutlåtande - Tidsplan budget 2020
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§ 45

2020-04-14

Dnr 2020-000003 - 002

Återrapport delegationsbeslut
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut 106-160.

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 yttrande gällande anmälan mot Iggesunds skola, 106
Beslut om att uppdra åt förvaltningschef att teckna avtal med Strands IF
gällande inkvartering i samband med Hudik Cup, 107
Uppsägning av fritidsplats, 108-109
Uppsägning av förskoleplats, 110-111
Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, 112-114
Fysisk kränkning, 115-134
Psykisk kränkning, 135-147
Verbal kränkning, 148-154
Anställning av personal inom budgetram, 155-157
Anställning av obehörig personal över 6 månader, 158
Utredning av kränkande behandling, 159
Vidta åtgärder kränkande behandling, 160

Beslutsunderlag
Återrapporterade delegationsbeslut
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§ 46

2020-04-14

Dnr 2020-000005 - 000

Meddelande till nämnden
Meddelas lärandenämnden och läggs till handlingarna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ärendenummer 2020-05374
Ny föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig
verksamhet
Ordförandebeslut krisledningsnämnden 2020-03-27
Distansutbildning på Bromangymnasiet och vuxenutbildningen på CUL
(Centrum för utveckling och lärande)
Krisledningsnämnden protokollsutdrag 2020-03-23 § 2
Övertagande av nämndernas verksamhetsområden
Krisledningsnämnden protokollsutdrag 2020-03-23 § 4
Krisplan pandemi - kommunövergripande
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-30-10 § 31
Anslag av mer resurser för utökning av SSPF-verksamheten (socialt
förebyggande arbete, Iggesund)
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-02-24 § 3
Komplettering till beslut gällande genomlysning av taxor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-02-24 § 6
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

15(17)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämndens arbetsutskott

2020-04-14

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-02-24 § 7
Nytt reglemente och namnbyte för Kommunala handikapprådet
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-02-24 § 8
Träbyggnadsstrategi i Hudiksvalls kommun
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-02-24 § 12
Begäran om att få kvarstå som ersättare lärandenämnden vid byte av
bostadsort, Wilhelm Kallträsk (S)
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-02-24 § 14
Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot och vice ordförande i
lärandenämnden från och med 2020-03-01, Gerd Olsson (S)
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-02-24 § 20
Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i Lärandenämnden, Karin
Hansson (C)
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2020-02-24 § 28
Motion om lokal handlingsplan för suicidprevention
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§ 47

2020-04-14

Dnr 2020-000039 - 000

Eventuellt tillkommande ärenden
Lärandenämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag till beslut gällande skolluncher
till eleverna på Bromangymnasiet till nästa sammanträde.

Sammanfattning
Siv Cavallin (V) ställer frågan om det gjorts någon riskbedömning av
ordförandebeslutet att låna ut skollokaler till Hudik Cup i augusti eftersom
förvaltningen var emot beslutet. Ordförande Jonas Holm berättar att det
krävdes ett snabbt beslut då Hudik Cup är viktigt för kommunen.
Avbokningsförfrågningarna hade börjat komma in och vi var på väg att förlora
cupen till förmå för andra cuper.
Siv Cavallin undrar vidare varför oppositionen inte bjudits in till dialog
angående pressmeddelandet som gick ut från majoriteten gällande att lägga
arbetet med skolstruktur på is i 12 månader och om det har det gjorts någon
riskbedömning, till exempel med hänvisning till likvärdig skola. Ordförande
Jonas Holm svarar om bakgrunden till pressmeddelandet.
Vänsterpartiet har inkommit med ett underlag till beslut gällande luncher för de
elever på Bromangymnasiet som bedriver distansundervisning. Jim Svensk
Larm (S) ger ett medskick till förvaltningen inför arbete med att ta fram ett
förslag till beslut gällande skolluncherna gällande bland annat
likvärdighetsprincipen och möjligheten att säkerställa att det finns personal som
kan laga maten.
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