
 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
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Utses att justera Michael Wallin 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 69-80 

 Christina Myhrer  

 Ordförande 

  

 Anette Nybom  
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 Michael Wallin    

 
 ANSLAG/BEVIS 
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§ 69 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordning 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen.  
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§ 70 Dnr 2020-000002  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom utbildningsutskottets protokoll från 2020-05-12.  

Beslutsunderlag 

Protokollet finns som underlag till kallelsen.  
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§ 71 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om rådande läget med Covid-19. För 

närvarande är smittspridningen stor i Hälsingland. Detta sätter extra press på Vård 

och omsorg inför semestrarna. Smitta finns bland brukare i hemtjänsten och bland 

personal hos privata utförare. Många i organisationen och bland brukare testas för 

närvarande. Skola och förskola påverkas inte så mycket av läget. Thomas Larsson 

informerade om hur skolavslutningarna genomförts i kommunen i enlighet med 

antagna riktlinjer och berättade att man filmat skolavslutningen för 

avgångsklasserna samt lagt ut på sociala medier för anhöriga att ta del av. 
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§ 72 Dnr 2020-000003  

Ekonomirapport 2020 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ekonomirapporten för maj 2020  

(för analys och åtgärder se Verksamhetsuppföljning 2020). 

 

Utskottet vill särskilt uppmärksamma: 

Att underskottet för skolskjutsar har minskat. 

Att kostnaden för interkommunal ersättning ligger under budget, till skillnad från 

tidigare år. 

Att barn i behov av särskilt stöd drar över mycket. 

Att nyanlända drar över något. 

Som helhet håller sig utbildningsverksamheten inom budget och klarar det på 

årsbasis. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom går igenom ekonomirapport för maj månad. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapporten finns som underlag i kallelsen.  
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§ 73 Dnr 2020-000004  

Verksamhetsuppföljning 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen att anta analys av det ackumulerade månadsresultatet 

till och med maj 2020 samt åtgärder för avvikelserna. 

Att i övrigt godkänna redovisningarna. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapport för maj 2020 förskola, skola och bibliotek redovisades.  

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapporten för maj 2020 finns som underlag i kallelsen.  
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§ 74 Dnr 2020-000005  

Verksamheten informerar 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att utbildningsutskottet godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade verksamheten informerar juni 2020. 

 

Skolinspektionen 

De avslutande besluten på huvudmannanivå har kommit. De gäller förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola och avser Styrning och utveckling av utbildningen. 

Detta är precis de frågor som kommunens ledningsgrupp har diskuterat på 

uppstartskonferensen, se nedan. Åtgärder ska redovisas senast 16/10. Det betyder 

att svaret måste beslutas av KS 6/10 och beredas av utskottet 15/9. TJUT tas fram 

till dess. 

Uppstartskonferens 

Ledningsgruppen samlades på Hotell Mellanfjärden och samtalade i två dagar om 

bästa sättet att styra och utveckla utbildningen i kommunen. Beslutades att vid 

höstterminens start implementera tre övergripande strategier. 

• Strategi för tillgänglig undervisning 

Syftar till att tillgängliggöra fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer för alla 

elever i skola och fritidshem samt för barn i förskolan. 

• Strategi för heldagslärande  

Syftar till att fritidshem och skola samverkar för ökad måluppfyllelse och att varje 

arbetslag på skola och förskola har ansvar för att fysiska, sociala och pedagogiska 

lärmiljöer upprätthålls under hela dagen. 

• Strategi för ledarskap 

Syftar till att utveckla ledarskapet på hela styrkedjan från förvaltning till mötet 

mellan pedagoger och barn/elever. 

 

Före sommaren tas mål och aktiviteter på förvaltningsnivå fram. Läsåret 20/21 

börjar med att mål och aktiviteter på enhetsnivå tas fram. 

En förstelärarorganisation och en kompetensutvecklingsplan som understödjer 

strategierna arbetas också fram före sommaren. 
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Måluppfyllelse 

Ledningsgruppen har analyserat måluppfyllelsen från föregående läsår som den 

manifesterats genom de nationella proven i svenska. Analysen medförde att 

läsförståelse som arbetsområde för samtliga lärare i samtliga ämnen lades in i 

ledningsdeklarationen. Analysunderlag för att samtliga enheter ska kunna analysera 

sina resultat från innevarande läsår ska finnas på plats vid läsårsstart. Underlaget 

ska omfatta Sv, SO, Ma och Eng. 

Avtackande 

Eva Fors avtackades med blommor och tal vid uppstartskonferensen på Hotell 

Mellanfjärden. 

Beslutsunderlag 

Redovisningen av verksamheten informerade finns som underlag i kallelsen.  
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§ 75 Dnr 2020-000006  

Årsplan 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen  

- att anta analysen av det ökande antalet kränkningar samt förslag till 

åtgärder. 

- att godkänna redovisningen av sökta statsbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade årsplan juni: 

Kränkningar 

Det går att notera en stadig ökning av antalet kränkningar från 59 under vt 2019 till 

112 ht 2019. Anledningen till detta är att Skolinspektionen konstaterat att vi inte 

följer gällande lagar och förordningar på denna punkt. Frågan har därför 

uppmärksammats och ett förebyggande arbete initierats. Rapporteringsfrekvensen 

har ökat som en följd av detta.  

Under vt 2020 har vi till dags dato 66 kränkningar. Att inrapporterade kränkningar 

sjunker igen beror på att det förebyggande arbetet börjat få effekt. 

Generellt i kommunen är medarbetare bra på att hantera kränkningar när de uppstår. 

I förskolan råder någon osäkerhet kring vad som definierar en kränkning eftersom 

barnen är så små att de många gånger själva inte kan känna sig kränkta. 

Generellt i kommunen är medarbetare dåliga på att rapportera kränkningar vidare 

till rektor och huvudman. Delvis beror detta på okunskap, delvis på tidsbrist.  

Förvaltningen tar för närvarande fram en ny rutin för rapportering av kränkningar 

och en ny blankett. Den nya rutinen ska bli digital och förenkla rapporteringen för 

den enskilde medarbetaren. Samtidigt förs en diskussion med medarbetarna för att 

höja kunskapsnivån om såväl definitionen av kräkning som lagens krav. 

 

Redovisning sökta statsbidrag 

Svar på skolverket på sökta statsbidrag som anlände juni. 

Lärarassistent VT 2020: söktkt bidrag 276 842, beviljat bidrag 138 421. 

Mindre barngrupper 2020-2021: sökt bidrag 755 000, beviljat bidrag 0 kr 

Karriärtjänster VT 2020: sökt bidrag 212 500, beviljat bidrag 212 500. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisningen av årsplanen 2020 finns som underlag i kallelsen.            
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§ 76 Dnr 2020-000191  

Anställning av lärare i arbetsintegrerad utbildning 2020-
2021 

Utbildningsutskottets beslut 

att föreslå kommunstyrelsen att anställa Camilla Jakobsson, Christine Sjölén, Sara 

Kolsmyr och Johanna Tsupukka på avsedda enheter under läsåret 2020/21 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 

Huvudmannen beslutar att anställa Camilla Jakobsson, Christine Sjölén, Sara 

Kolsmyr och Johanna Tsupukka på avsedda enheter under läsåret 2020/21 i enlighet 

med Skollagen 2 kapitlet 18 §.  
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§ 77 Dnr 2019-000389  

Dokumenthanteringsplan för förskola och skola  

Utbildningsutskottets beslut 

att föreslå Kommunstyrelsen att anta förslaget till reviderad 

dokumenthanteringsplan för förskola och skola.  

Sammanfattning av ärendet 

En dokumenthanteringsplan för förskola och skola antogs under hösten 2019. Ett 

behov av smärre förändringar har funnits. Dessa har införts i den reviderade plan 

som här framlägges.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till reviderad dokumenthanteringsplan 

för förskola och skola.   
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§ 78 Dnr 2020-000007  

Övriga frågor 2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor behandlades.  
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§ 79 Dnr 2020-000008  

Rapport/information från politiker 

Utbildningsutskottets beslut 

 Att godkänna informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

 Information av Stefan Berg (NOP) om det senaste från ”KS beredning för framtida 

lokalinvesteringar” avseende förskolor och skollokaler. 

Arbetet med Arthur Engbergsskolan pågår och beräknas att kunna tas i drift januari 

2021. 

Det finns ett förslag om nybyggnation av Bringsta skola. Det ska även utredas om 

en ombyggnad av de nuvarande lokalerna kan utgöra ett alternativ. 

 

Gnarps förskolas projektering pågår där det idag finns 2-3 förslag som man arbetar 

med. Kommunstyrelsen har avsatt 42 miljoner. 

 

I området kring Bergsjö ges en ny idrottshall prioritet. Det kommer även att utredas 

i vilken utsträckning nya moduler och förhållanden på Lönnbergsskolan påverkar 

planeringen för en ny skola. 
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§ 80 Dnr 2020-000010  

Frågor/punkter till nästa möte 

      

Sammanfattning av ärendet 

Fritidshemmen i kommunen. 

Förstelärarupplägg för HT 2020. 

Fördjupad redovisning av kostnader för interkommunal ersättning (IKE)     

      

      

      

 

 


