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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Lärandenämnden

Plats och tid

Stora Salen, Kulturhuset, måndagen 24 februari 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)
Bitte Nilsson (S)
Agneta Palmqvist (M)
Stina Jonsson (C)
Katja Samuelsson (SD)
Siv Cavallin (V)
Lars Berglund (V)
Anita Höglund (M)
Lotta Beiersdorf (S)
Linda Östblom (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)

Ersättare

Emelie Gustafsson (M)
Gunilla Asplund (S)
Leif Rogell (S)
Mats Moberg (S)

Övriga närvarande

förvaltningschef Ingela Rauhala, nämndsekreterare Moa Bäckström, verksamhetschef
Annika Gabrielsson §§ 10, 11, 17, verksamhetschef Urban Wickman §§ 14, 15, 17,
förvaltningsekonom Jennie Svensk § 17, enhetschef Marina Nord-Öberg § 17,
verksamhetschef Ulf Carlsson § 17, verksamhetschef Jonas Stens § 17

Justerare
Justeringens plats och
tid

Bitte Nilsson
Lärandeförvaltningen, 2020-03-02

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer §§ 10-17
Moa Bäckström

Ordförande
Jonas Holm
Justerare
Bitte Nilsson

Sida

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

2020-02-24

2(15)

Sida

3(15)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-24
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Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Lärandenämnden

Sammanträdesdatum 2020-02-24
Datum då anslaget
publiceras

2020-03-02

Förvaringsplats för
protokollet

Lärandeförvaltningen

Underskrift
Moa Bäckström

Datum då anslaget
tas bort

2020-03-23
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§ 10

2020-02-24

Dnr 2019-000458 - 718

Ansökan om godkännande för fristående förskola från
Bobygdens Framtid Ekonomisk förening
Lärandenämnden beslutar
att tillstyrka ansökan om att starta fristående förskola i Västanäng, Delsbo, från
och med den 1 juli 2020, samt
att tillståndet gäller under förutsättning att huvudmannen senast den 31 mars
2020 kompletterar sin ansökan genom att skicka in en arbetsplan som beskriver
förskolans arbete utifrån alla områden i den nationella läroplanen för förskolan,
Lpfö18.
Sammanfattning
Den ekonomiska föreningen Bobygdens Framtid Ekonomisk Förening har
inkommit med en ansökan om att få starta förskola, Bobygda förskola i
Västanäng, Delsbo. Den ekonomiska föreningen är idag huvudman för och
ägare av Bobygda skola och fritidshem.
Bobygdens Framtid Ekonomisk Förening ansöker om att bli ny huvudman för
nuvarande Västanängens förskola, som idag ägs av Bobygdens omsorg och
service. Den nuvarande huvudmannen vill avveckla sin verksamhet och är
positiva till att Bobygdens Framtid Ekonomisk Förening vill driva förskolan
vidare. Eftersom det är fråga om en ny ägare och huvudman krävs en ny
ansökan om att få starta förskola, en huvudmans tillstånd kan inte tas över av
en annan huvudman.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-02-04
Ansökan om godkännande för fristående förskola 28 oktober 2019
Bobygdens Omsorg och Service ek.för. uppsägning av avtal 18 december 2019
Lärandeförvaltningens yttrande 8 januari 2020
Kompletteringar till ansökan 13 januari 2020
Beslutet skickas till

Bobygdens Framtid
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2020-02-24

Dnr 2020-000016 - 718

Förändring av policy pedagogisk omsorg och enskild
verksamhet och riktlinjer för pedagogisk omsorg och
enskilda förskolor i Hudiksvalls kommun
Lärandenämnden beslutar
att policy för pedagogisk omsorg och enskild verksamhet och riktlinjer för
pedagogisk omsorg och enskilda förskolor i Hudiksvalls kommun upphör att
gälla, samt
att policy och riktlinjer ersätts av information på Hudiksvalls kommuns
hemsida om förutsättningar och ansökningsprocess för en enskild huvudman
som vill starta verksamhet.

Sammanfattning
Den 1 juli 2009 tillkom en ny verksamhetsform i skollagen (2010:800),
pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg erbjuds i stället för förskola eller
fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar som barn och elever i
förskolan och i fritidshemmet. Det utgör ett samlingsbegrepp där
familjedaghem är en av flera former. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i både
kommunal och privat regi.
Med anledning av den nya verksamhetsformen beslutade lärande- och
kulturnämnden under hösten 2009 om en policy för pedagogisk omsorg och
enskild verksamhet och riktlinjer för pedagogisk omsorg och enskilda förskolor.
Under de drygt 10 år som förflutit sedan 2009 har ett par ansökningar om att få
starta enskild förskola inkommit till lärandenämnden samt en ansökan om att få
starta pedagogisk omsorg. Det har funnits anledning att revidera de dokument
som beslutades 2009 och när revideringarna påbörjades konstaterades att det
inte längre föreligger ett behov av policy och riktlinjer inom området. Skollagen
och andra nationella styrdokument reglerar möjligheten för en enskild
huvudman att starta verksamhet och de ger också kommunerna, som ska ta
ställning till om ansökan ska godkännas eller inte, vägledning i sin bedömning.
Förvaltningen finner att det som behövs, förutom de reglerande nationella
styrdokumenten, är en intern rutin för processen ”Ansökan om att få starta
enskild verksamhet”.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till förslaget.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-02-04
Lärandeförvaltningens tjänsteutlåtande 23 januari 2020
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§ 12

2020-02-24

Dnr 2020-000026 - 006

Nytt sammanträdesdatum
Lärandenämnden beslutar
att byta sammanträdesdag för lärandenämnden från 24 mars till 31 mars.

Sammanfattning
Förslaget innebär att flytta lärandenämndens sammanträde den 24 mars till den
31 mars.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-02-04
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§ 13

2020-02-24

Dnr 2019-000378 - 041

Tidsplan budget 2020
Lärandenämnden beslutar
att anta tidsplanen för budget 2020.
Reservationer

Reservation från Erika Söderström (C), Stina Jonsson (C), Linda Östblom (C),
Bengt-Åke Nilsson (C), Katja Samuelsson (SD), Siv Cavallin (V) och Lars
Berglund (V).

Sammanfattning
Förslaget innebär att budget 2020 ska antas av nämnden vid sammanträdet i
maj.
Beslutsgång
Lars Berglund (V) och Erika Söderström (C) yrkar på att vidhålla den tidigare
tidsplanen.
Propositionsordning
Ordförande ställer förslaget från arbetsutskottet och förslaget från Lars
Berglund (V) och Erika Söderström (C) mot varandra och finner att
arbetsutskottets förslag vinner.
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Votering
Ja = arbetsutskottets förslag, Nej = Lars Berglunds (V) och Erika Söderströms
(C) förslag, Avstår = avstår från att rösta

Jonas Holm
Gerd Olsson
Jim Svensk Larm
Björn Forsling
Lotta Beiersdorf
Bitte Nilsson
Agneta Palmqvist
Anita Höglund
Erika Söderström
Stina Jonsson
Linda Östblom
Bengt-Åke Nilsson
Katja Samuelsson
Siv Cavallin
Lars Berglund

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster, 7 nej-röster. Nämnden har därmed
bifallit arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Reviderad tidsplan för budget 2020
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§ 14

2020-02-24

Dnr 1308

Intagning till Bromangymnasiet
Verksamhetschef Urban Wickman informerar om ansökningsläget till
Bromangymnasiet inför läsåret 2020/2021. Totalt har 507 elever ansökt varav
51% till yrkesförberedande program och 51% till studieförberedande program.
En skillnad mot förra året är att färre elever har sökt till el- och
energiprogrammet och flera elever har sökt till bygg- och
anläggningsprogrammet.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 15

2020-02-24

Dnr 2019-000029 - 000

Förvaltningen informerar
Verksamhetschef Urban Wickman informerar om andelen personer med
eftergymnasial utbildning i region Gävleborg. Hudiksvall ligger på andra plats i
regionen. Orter med högskolan eller universitet har högre siffror. Därför är det
viktigt med Campus Hudiksvall där idag 400 personer läser.
Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

12(15)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Lärandenämnden

§ 16

2020-02-24

Dnr 2020-000003 - 002

Återrapport delegationsbeslut
Lärandenämnden beslutar
att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut 51-101.

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 rektors yttrande i ärende gällande anmälan mot Iggesunds skola, 51
Beslut om avstängning av elev, 52
Beslut om redovisning av åtgärder kopplat till identifierade utvecklingsområden
efter kvalitetsgranskning av undervisning med digitala verktyg i matematik och
teknik i grundskolan vid Östra skolan, 53
Beslut om redovisning av åtgärder kopplat till identifierade utvecklingsområden
efter kvalitetsgranskning av undervisning med digitala verktyg i matematik och
teknik i grundskolan vid Ede skola, 54
Beslut om komplettering gällande anmälan mot Iggesunds skola, 55
Beslut om komplettering gällande anmälan mot Iggesunds skola, 56
Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, 57-79
Fysisk kränkning förskolan, 80-83
Psykisk kränkning förskolan, 84-86
Verbal kränkning förskolan, 87-89
Anställning lärare, 90
Förhandling enligt MBL, 91
Anställning av personal inom budgetram, 92
Anställning av obehörig personal över 6 mån som ska bedriva undervisning, 93
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Bevilja ledighet och löneförmån för personal upp till ett år, 94
Bedriva ett målinriktat arbete, förbygga och förhindra, samt plan mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 95
Skyldighet att rapportera, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling,
96
Skyldighet att vidta aktiva åtgärder genom att bedriva ett förebyggande och
främjande arbete, 97
Skyldighet att utreda omständigheter och vidta åtgärder mot trakasserier, 98
Beslut om uppskjuten skolplikt, 99
Beslut om placering vid annan skolenhet utifrån vårdnadshavares önskemål,
100-101

Beslutsunderlag
Återrapporterade delegationsbeslut
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§ 17

2020-02-24

Dnr 2018-000299 - 042

Verksamhetsrapport 2019
Lärandenämnden beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten för 2019 och skicka den till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Lärandenämndens verksamheter visar högre måluppfyllelse både i Qualis
kvalitetsgranskningar och inom flera av nämndens målområden jämfört med
fjolåret. Det finns dock flera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Det
ekonomiska resultatet visar på ett litet överskott mot budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - verksamhetsrapport 2019
Verksamhetsrapport 2019-12-31

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

I samband med punkten avtackas vice ordförande Gerd Olsson (S) för sin tid i
Lärandenämnden.
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