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§ 55 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordning 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

att godkänna dagordningen med kompletteringar under övriga frågor.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) önskade information om den nyrekryterade specialpedagogens 

arbete med trygghet och studiero och SSPF, under övriga frågor. 

Kenth Hammarström (S) önskade ta upp frågan kompetensutveckling samt feed 

back lärare under övriga frågor. 

Michael Wallin (M) önskade ta upp läroplanen samt kränkning personal under 

övriga frågor. 

Stefan Berg (NOP) önskade ta upp frågan beslutsgång idrottshall Bergsjö skola 

under övriga frågor. 
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§ 56 Dnr 2021-000002  

Genomgång av föregående protokoll 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom protokollet från 2021-05-18 

Beslutsunderlag 

Protokollet från 2021-05-18 finns som underlag till handlingarna.  
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§ 57 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun följer utvecklingen av smittspridningen i länet och 

krisledning sker som en del av ordinarie ledningsmöte i kommunen. 

Thomas Larsson, utbildningschef har inget att rapportera under punkten. Det är 

grönt läge i kommunen samt regionen. 

Andel vaccinerade ligger runt ca 40 % i riket med första sprutan.  
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§ 58 Dnr 2021-000003  

Verksamhetsuppföljning 2021 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

att anta månadsrapport med analys och åtgärder för förskola, skola och bibliotek 

maj 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade månadsrapport för utbildning för förskola, skola 

och bibliotek för maj 2021.  

Beslutsunderlag 

Bergsjö förskolor 

Analys av månadsresultat 

Bergsjö fortsätter att dras med höga vikariekostnader, detta utifrån att man måste 

stanna hemma vid minsta symptom samt testa sig och invänta provsvar innan man 

kan gå tillbaka till arbetet. Min förhoppning är att det minskar nu månaderna innan 

sommaren. Personalen är väl medveten om denna stora kostnad. 

Skillnad från i fjol är att nu är nästan alla barn på plats och är friska och då behövs 

personal, ifjol den här tiden var många barn/familjer hemma av rädsla för Corona 

och då kunde jag flytta runt personal mellan förskolorna på ett effektivare sätt, 

vilket tyvärr inte fungerar i år. 

Så som det stod i förra prognosen så börjar vi hösten med fler barn än beräknat och 

det leder till att jag måste förlänga några anställningar för att klara verksamheten 

och får då räkna med högre lönekostnader än vad vi räknat med i tidigare 

prognoser. 

I dagsläget ser det ut som att Bergsjö förskolor kommer att hamna på ett underskott 

om cirka 100 tkr. 

Ilsbo förskola 

Analys av månadsresultat 

Prognosen visar i dagsläget att Ilsbo förskola kommer att hamna på plus minus noll 

i slutänden. 

Personalen har jobbat mycket med att försöka få ner vikariekostnaderna och vi 

hoppas att detta fortsätter. 

Ilsbo startar hösten med många barn, fler än andra höstar, så här behöver 

verksamheten förlänga personal. Det är flera barn som flyttar från andra förskolor i 

kommunen till Ilsbo samtidigt som det finns nyinflyttade barnfamiljer – vilket är 

roligt såklart. 
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Bringstaskolan 

Analys av månadsresultat 

Organisationen är justerad inför höstterminen. På grund av att vi fördelat sparbeting 

på hela området så beräknar vi att hålla budget under året. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Vi beräknar inga avvikelser i nuläget. 

 

Gläntans förskola 

Analys av månadsresultat 

Vi planerar att hålla budget under året. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Inga avvikelser är beräknade i nuläget 

 

Stallbackens förskola 

Analys av månadsresultat 

Vi ser ut att hålla budget. Vi kan vara i behov av att anställa ytterligare resurs 

beroende på antalet barn. Vi kommer att se mer exakt behov under höstens första 

månader. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Avvaktar åtgärder inför augusti-september om det finns avvikelser. 

 

Gnarps skola 

Analys av månadsresultat 

Ekonomin har blivit mera stabil. Grundskolan är mera i ekonomisk balans medan 

fritidshemmet fortfarande är problematiskt. Bland annat för att det inte gick att 

avsluta en medarbetare på fritidshemmet som var tänkt nu i sommar. Medarbetaren 

kommer att arbeta kvar fram till och med december vilket kommer att påverka 

ekonomin. Det är problematiskt när obehöriga medarbetare har fått 

tillsvidareanställningar och inte går att avsluta snabbt.  

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Arbeta vidare med skolans organisation för stabilitet och lugna, räta personer på rätt 

plats. Minimera vikarieanskaffningen så länge vi har för många medarbetare. Vi har 

påbörjat ett projekt i Gnarp tillsammans med Företagshälsovården för att minimera 

sjukskrivningar och VAB, korttidsfrånvaro.  
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Elevhälsochefens analys av månadsresultat 

Elevhälsa: På grund av sjukskrivningar och tjänstledigheter ligger Elevhälsan + 

500, om jag inte får någon behörig sökande på specped tjänsten så kommer 

konsultkostnader tillkomma i höst. 

Skolhälsovård: beräknas hålla budget. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Sjukskriven personal är tillbaka i juni, några fortsatt tjänstlediga till viss del i höst. 

Rekrytering av specialpedagog pågår. 

 

Verksamhetschefens analys av månadsresultat 

Tertialrapporten visade på ett underskott för utbildningsverksamheten om 1,8 mkr. 

Vi aviserade då besparingar som motsvarade 1,3 mkr, för att underskottet skulle 

komma ner i acceptabla 500 tkr, vilket var prognosen efter mars månad. 

Dessa besparingar har genomförts. Det innebär att enheterna nu ligger betydligt 

bättre till än tidigare. I princip klarar vi budgeten över hela linjen, förutom Gnarps 

skola, som alltjämt uppvisar ett underskott om 2 mkr. 

På centrala konton har besparingar genomförts enligt tertialrapportens plan. Tyvärr 

har underskottet på IKE-kontot under samma tid ökat med 1,5 mkr. Eftersom 

besparingarna uppgick till 1,3 mkr har i själva verket underskottet för 

utbildningsverksamheten ökat från 1,8 till 2 mkr. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Det är vår bedömning att vi inte kan genomföra fler besparingar än de vi redan 

genomfört. Vi täcker redan upp för ett underskott på Gnarps skola om 2 mkr. Det 

går inte att gå snabbare fram med personalminskningarna på den skolan än vad vi 

redan gör. Att dessutom klara ett lika stort underskott på IKE överstiger vår 

förmåga. Vi kommer därför att hemställa om att KS godkänner ett underskott för 

utbildningsverksamheten om 2 mkr. 

 

Verksamhetsuppföljningar för maj 2021 finns som underlag till kallelsen.  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Dnr 2021-000004  

Ekonomirapport 2021 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

att anta ekonomirapport med analyser och åtgärdsprogram som är gjorda för maj 

2021. 

 

att godkänna hemställan om ett prognosticerat underskott för 2021 om 2 mkr. 

Anette Nybom (S) föreslog utskottet att uppdra åt förvaltningen att på utskottet i 

september redovisa statistik över tid, avseende IKE – förskolan: kommundelar, 

förskolor och åldrar. Detta för att få en samlad bild av hur föräldrar väljer förskolor 

utanför vår kommun. 

Protokollsanteckning: 

Vänsterpartiet stödjer hemställan om utökad budget utifrån perspektivet att 

ytterligare besparingar kommer att i allt för hög grad påverka undervisningen och 

personalens arbetsförhållanden.  

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade ekonomirapporten maj 2021. 

Avvikelse från budget totalt för rektorsområdena - 1,6 mkr 

Avvikelse från budget totalt för utbildning är - 2 mkr 

 

Hemställan: 

Utbildningsverksamheten har två tunga konton som drar över budgeten. 

Besparingar har genomförts. Ytterligare besparingar förefaller omöjliga.  Vi 

hemställer därför om att ett godkännande av det prognosticerade underskottet om 2 

mkr. 

Beslutsunderlag 

I mars prognosticerades utbildningsverksamhetens underskott till 500 tkr. De 

interkommunala ersättningarna (IKE) hade då inte kunnat prognosticeras. I 

tertialrapporten en månad senare prognosticerades IKE till ett underskott om 1,3 

mkr. Utbildningsverksamhetens totalprognos pekade då mot 1,8 mkr. Det lades då 

ett sparbeting om 1,3 mkr för att täcka upp för utvecklingen av IKE. 

Besparingarna har genomförts enligt plan. Kostnaderna för IKE har dock den 

senaste månaden ökat med ytterligare 1,5 mkr enligt prognos, varför verksamhetens 

totalprognos trots besparingar ökat med 200 tkr. Prognosen pekar nu mot ett 

underskott om 2 mkr. 
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Utöver IKE dras verksamheten med en enhet som inte klarar sin budget. Gnarps 

skola prognosticeras till ett underskott om 2 mkr. Stora personalneddragningar har 

gjorts på enheten. Ytterligare ska göras. Emellertid måste arbetssätt och processer 

förändras för att verksamhet och säkerhet ska kunna upprätthållas. Det är vår 

bedömning att det är omöjligt att nå längre än till det prognosticerade underskottet 

innevarande budgetår. 

Vår bedömning är att vi inte mäktar med ytterligare besparingar utöver de 1,3 mkr 

som genomfördes efter tertialrapporten. Vi hemställer därför om att ett 

godkännande av det prognosticerade underskottet om 2 mkr. 

 

Ekonomirapporten finns i sin helhet som underlag till kallelsen. 

IKE 2017-2021 statistik finns som underlag till kallelsen. 

Hemställan om godkännande av prognosticerat underskott finns som underlag till 

kallelsen. 
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§ 60 Dnr 2021-000005  

Verksamheten informerar 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

att godkänna informationen 

att uppdra åt verksamhetschef och ordförande att besvara brevet 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för verksamheten informerar juni 

2021. 

Brev inkommet från Hudikgymnasiet: 

Till    Hudiksvall 2021-06-01 

 

Utbildningsutskottet  

Nordanstigs kommun 

 

 

Angående Skolmiljarden 
 

Regeringens stöd till Sveriges skolor med den så kallade skolmiljarden har fördelats 

proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år folkbokförda i 

respektive kommun. Medlen ska användas till insatser i kommunal och enskild 

verksamhet vars bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen 

tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande 

slag. Utifrån de förutsättningarna finner vi det märkligt och orättvist att 

Nordanstigs kommun väljer att inte vidarebefordra det bidrag man fått för sina 

folkbokförda barn och ungdomar till de huvudmän som de facto har dessa elever i 

sina skolor. Det kan inte anses vara förenligt med regeringens intentioner.   

 

Prop. 2008:/09:171 - Offentliga bidrag på lika villkor  

5. Principiella utgångspunkter  

Enligt skollagen (1985:1100) ska alla barn och ungdomar, oberoende av kön, 

geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Inom varje skolform 

ska utbildningen vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Alla barn och 

ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet, som ger goda 

kunskaper och lägger grunden för ett fortsatt livslångt lärande. Fristående skolor 

är en del av den gemensamma skolan för barn och ungdomar. De nationella målen 

är desamma för alla elever oavsett huvudman. Därför bör i princip samma villkor 
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gälla för fristående skolor som för skolor med kommunal huvudman. Framväxten 

av allt fler fristående skolor har medfört mångfald, konkurrensutsättning och ökad 

valfrihet för föräldrar och elever. Valfriheten innebär att varje förskola eller skola 

måste förtjäna sina barn och elever. Mångfald och konkurrens är, i allt väsentligt, 

till fördel för kvalitetsutvecklingen i svensk förskola och skola. Fristående skolor är 

en självklar del av det svenska skolväsendet. Lika självklart är att villkoren för 

kommunala och fristående skolor så långt möjligt ska vara lika.  

 

Lagen om bidrag på lika villkor och ovanstående principiella utgångspunkter 

angående likvärdighet ska naturligtvis gälla även då regeringen ger extra resurser 

till alla skolor. Att de elever som valt en fristående skola i en annan kommun inte 

ska få ta del av dessa extra resurser då de ju är inräknade i de bidrag Nordanstigs 

kommun fått kan inte betraktas som annat än både orättvist och i högsta grad 

klandervärt.  

 

Med hopp om rättning och vänliga hälsningar, 

Lena Lingman 

Skolchef 

Hudikskolan 

Hudikgymnasiet 
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§ 61 Dnr 2021-000006  

Årsplan 2021 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Myhrer redovisade sökta statsbidrag för perioden 210101 fram till 

210615. 

Per Dahlström, kvalitetsansvarig redovisade det systematiska kvalitetsarbetet och 

arbetet med utbildningsverksamhetens tre strategier. 

Stödfrågor för analys av skolresultat - pedagoger, rektorer och huvudman. 

Per Dahlström redovisade digitaliseringen av verksamhetens arbete med 

kränkningar. Ett hundratal kränkningar har noterats i systemet under det nyss 

avslutade läsåret. Flaskhalsar i arbetet har gjort att inte alla är utredda och klara. 
  

Beslutsunderlag 

Redovisade statsbidrag finns som underlag till kallelsen. 

Stödfrågor för analys av skolresultat- pedagoger, rektor och huvudman finns som 

underlag till kallelsen.  
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§ 62 Dnr 2019-000361  

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för lokaler skola och förskola juni 

2021. 

Beslutsunderlag 

Gnarps skola 

EPC-projektet pågår enligt plan. Entreprenören har tillsagts att bättre ansvara för 

säkerheten vad gäller kvarglömda verktyg och stegar. 

Gnarp förskola 

Arbetet med Gnarps förskola rullar på enligt plan. Viss ytterligare försening kan 

uppstå, men inflyttningsdatum är fortfarande 17/9. Logistiken runt själva flytten ska 

nu lösas. Verksamheten planerar med viss marginal och informerar om extra 

stängningsdag 1/10 för att genomföra flytten. Som vid alla stängningar erbjuds 

barnomsorg för den som absolut behöver. 

Bringsta 

En lista på akuta åtgärder har tagits fram. Teknik och service arbetar med frågan om 

vad som kan åstadkommas under sommarlovet. 

Idrottshall och ny skola i Bergsjö 

Ett beslut om investeringsmedel för uppförandet av en permanent idrottshall i 

Bergsjö skolområde är påväg upp till KF i juni. Teknik och service utfästelse är att 

hallen ska tas i bruk i januari 2023. 

Utbildningsverksamheten har inbjudit KS ordförande samt utbildningsutskottets 

ordförande till samtal kring de behov av investeringar som finns i Bergsjö 

skolområde. Mötet äger rum 17/6. 
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§ 63 Dnr 2021-000191  

Anställning av lärare i arbetsintegrerad utbildning  

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att anställa Camilla Jakobsson, Sara Kolsmyr, Christine Sjölén och Johanna 

Tsupukka på avsedda enheter under läsåret 2021/22 i enlighet med Skollagen 2 

kapitlet 18 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Antagna studenter vid Mittuniversitetet får anställning som outbildade lärare under 

sin utbildning till grundskollärare årskurs 4-6 NO och teknik ett läsår i taget. Om 

lärarstudenten inte fullföljer sin utbildning regleras det av anställningsavtalet och 

anställningen avslutas.   

Beslutsunderlag 

Möjligheten att rekrytera legitimerade och behöriga lärare inom förskola, fritidshem 

och skola är svår inte bara i Nordanstigs kommun utan i hela landet. I ett samarbete 

med Mittuniversitetet startar i september 2019 en arbetsintegrerad lärarutbildning. 

Programmets studieform är campusdistans med studietakt på 75%, och arbete 50% i 

sin anställningskommun. Studierna bedrivs två dagar/vecka i anslutning till 

varandra.  

Utbildningsdagarna genomförs antingen på campus eller vid programmets 

lärcentranoder.  

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen ges i form av grundlärarprogrammet 4-6 

NO (naturorienterande ämnen) och teknik. 

Studenten tas in på sina meriter och konkurrerar med övriga sökanden till 

utbildningen. Studenten skall även söka tjänst hos en arbetsgivare och bli antagen 

även där. 

Skollagen tillåter att verksamheten anställer en outbildad lärare som längst sex 

månader. Vid  anställningar längre än sex månader ska huvudmannen fatta beslut 

om detta. 

Ekonomisk påverkan 

Studenterna avlönas med ungefär 50% lön och jobbar 50%. Därmed är den 

ekonomiska påverkan i stort sett ingen alls. 
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§ 64 Dnr 2021-000043  

Mått för uppföljning av biblioteks- och 
utbildningsverksamheten  

Utbildningsutskottets beslut 

att godkänna modellen/ matrisen för utskottets uppföljning av sina verksamheter 

att den tas i bruk från och med läsåret 2021/2022 

att utskottets process med att ta fram mått för uppföljning därmed anses avslutad   

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson berättade om arbetet med uppföljning av biblioteks- och 

utbildningsverksamheten där en utvecklingsmatris tas fram inför läsåret 2021-2022. 

 
  

Beslutsunderlag 

Målsättning för utbildningsutskottet 2021-2023 

• Vi arbetar för en likvärdig och trygg skola med resultat över det nationella 

genomsnittet. En skola med höga förväntningar på eleverna där extra stöd ges där så 

behövs och ytterligare utmaningar där så behövs, så att alla elever utvecklas. 

Denna målsättning ligger till grund för den matris som utarbetats ( se ovan). Med 

hjälp av den kan utskottet systematiskt och regelbundet följa upp kvalitet och 

måluppfyllelse i sina verksamheter. 

 

 

      

        

Arthur Engberg Bergs jö Lönnberg Ilsbo Gnarp Bringsta Linblomman Stal lbacken Gläntan Gnarp fsk Bergs jö fsk Il sbo fsk Grundsär

Resultat

Bedömningsun

derlag år 1

Måluppfyl lelse 

år 3

Måluppfyl lelse 

år 6

Måluppfyl lelse 

år 9

Gymnas ie-

behörighet

Fri tidshem 

index resultat

Trygghet och 

studiero

enkät index 

skola/fsk

enkät index 

fri tidshem

Hög förväntan

enkät index 

skola/fsk

enkät index 

fri tidshem

Behörighet %

skola/fsk

Fri tidshem 

index resultat

Effektivitet

meritvärde år 

6, 9/åa

Likvärdighet

index kolumn

Arthur Engberg Bergs jö Lönnberg Ilsbo Gnarp Bringsta Linblomman Stal lbacken Gläntan Gnarp fsk Bergs jö fsk Il sbo fsk Grundsär
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§ 65 Dnr 2021-000048  

Biblioteksplan 2022 

Utbildningsutskottets beslut 

att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson berättade om de möten som  biblioteksgruppen haft under våren. 

Dessa möten ska utmynna i ett förslag till ny biblioteksplan som ska delges 

utbildningsutskottet på mötet den 12 oktober.  

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar vid biblioteksgruppens möte 20210602 

1. Lena har tittat på utvärderingar av meröppet från Borås och från Lund. För att 

kunna ha glädje av dessa behöver man klargöra vad exakt det är man vill få ut av 

meröppet. Utvärderingarna visar att meröppet ger större frihet. Geografisk närhet 

verkar ha betydelse, man är inte beredd att åka långt för tillgången. 

Biblioteksanvändare med tidsnöd väljer i högre grad meröppet. Övriga tycks 

värdesätta personalnärvaro mer. Man rapporterar också ovana vid situationen och 

vittnar om att visst tekniskt kunnande behövs. Biblioteket är förknippat med att vara 

en social mötesplats och det försvinner ju vid meröppet. Personalen är förstås 

mindre bunden till arbetsplatsen. Det har funnits problem med skadegörelse på sina 

håll, men Lena gjorde bedömningen att detta torde var ett litet problem hos oss. Vad 

gäller bokbil kan sägas att det är ett billigare sätt att nå ut med verksamheten än 

bokbuss. Det finns numera bara 81 bokbussar i landet. Utvärderingar av bokbil 

saknas. 

2. Diskuterades ambition med filialer. De ska finnas på de orter de finns idag. Det 

bör absolut vara meröppet. Det ska vara programverksamhet på filialerna. Ska stå i 

proportion till befolkningens storlek i dessa områden. Hur mycket satsar vi per 

invånare på våra bibliotek? Vad gäller media satsar vi 36 kr/inv jämfört med 44 på 

riksnivå (har sjunkit från 49). 

3. Diskuterades utskottets målsättning med biblioteksverksamheten. Här nämndes 

att verksamheten ska borga för det fria ordet och demokrati, bildning, informellt 

lärande, barn och ungdom, mötesplats, tillgänglighet, koppling till regionens plan 

(Lena förmedlar hur det arbetet framskrider). 

4. I planen måste des syfte tydliggöras. Den behöver sättas in i ett kommunalt 

sammanhang. Vi måste också måla upp ett nuläge. 

5. Det som står under tillgänglighet behöver utvecklas. I inledningen bör finnas en 

målsättning för utskottet och vad som ska utvecklas under perioden. Vilken är 

perioden? Lena kollar upp. 5-årsplan? 

6. Planen ska upp i utskottet i oktober, KS i november och KF i december. 

7. Nästa möte är 31/8 kl 15-17.                    
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§ 66 Dnr 2021-000011  

Övriga frågor 2021 

Utbildningsutskottets beslut       

    

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) önskade information om den nyrekryterade specialpedagogens 

arbete med trygghet och studiero och SSPF. Frågan bereds och redovisas i samband 

med utskottets möte i september. 

 

Kenth Hammarström (S) ställde fråga om hur lärare som inte klarar sitt uppdrag 

hanteras. Thomas Larsson svarade att de t.ex. kan omplaceras till andra enheter och 

där få handledning utifrån en individuell utvecklingsplan, som sen ska utvärderas. 

 

Kenth ställde frågan om hur återflytten av Gnarps åk 4 elever ska ske då han ansåg 

att dom förlorat undervisningstid på grund av busstransporter.  

Thomas Larsson redovisade ett alternativt synsätt, att åk 4:s undervisning under 

läsåret genomgått en markant förbättring. Uppdraget för klassen är 100% 

måluppfyllelse. 

 

Michael Wallin (M) ställde fråga om hur personal som oskyldigt anklagas för 

kränkningar tas omhand i verksamheten. Thomas Larsson svarade att sådana 

ärenden är individuella och mycket komplexa. Arbetsgivaren har skyldighet att 

stödja sina medarbetare inom ramen för arbetsmiljölagstiftningen. 

 

Michael Wallin påpekade att Gnarps skolas elever saknat undervisning i träslöjd 

och simning. Thomas Larsson påpekade att undervisning i slöjd genomförts och att 

läroplanen inte specifikt nämner träslöjd utan flera olika material som eleverna ska 

bibringas kunskaper om. Vad gäller simundervisning är det korrekt att bristen på 

idrottslokaler i Bergsjö gör det mycket svårt för elever från andra kommundelar att 

boka tider i simhall. Verksamheten kommer att behöva lösa denna problematik. 

 

Stefan Berg (NOP) tog upp frågan om beslutsgången för den nya idrottshallen, 

vilken han är kritisk till. Stefan informerade om att han i KF därför kommer att yrka 

på en återremiss av ärendet, då han anser att det inte blivit tillbörligt  utrett. 
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§ 67 Dnr 2021-000012  

Rapport/information från politiker 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Inget att rapportera.  
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§ 68 Dnr 2021-000013  

Frågor/punkter till nästa möte  

Utbildningsutskottets beslut 

Information om den nyrekryterade specialpedagogens arbete med trygghet och 

studiero och SSPF. 

 

 

  

      

      

      

      

 

 


