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§ 56 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordning 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen.  
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§ 57 Dnr 2020-000002  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom, ordförande går igenom protokollet från utbildningsutskottets möte 

2020-04-14.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef lämnade en lägesrapport angående 

Coronavirustet.  

 

Sjukfrånvaron är generellt 18% vilket är dubbelt så högt som tidigare.  

Incidenter som ökar oro ökar också sjukfrånvaron. Läget totalt är under kontroll. 

Riktlinjer för skolavslutningar i Nordanstigs kommun under den pågående corona-

pandemin har antagits av kommunens krisledningsgrupp. 

Riktlinjer  

 Vårdnadshavare kan tyvärr inte beredas möjlighet att delta i årets 

skolavslutningar. Vårdnadshavare i åk 9 kommer att kunna ta del av 

skolavslutningen som en filmad ceremoni på Youtube. 

 Om vädret tillåter kan skolavslutningarna genomföras utomhus i åk F-8 i de 

grupperingar vi vanligtvis brukar använda oss av. 

 Om skolavslutningar genomförs inomhus sker detta i klassrum och klassvis. 

 Åk 9 avslutar i Bergsjö kyrka tillsammans med sina lärare och rektorer. 

Ceremonin filmas och publiceras skyndsamt på vår Youtube-kanal så att 

vårdnadshavare och andra kan ta del av den. 
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§ 59 Dnr 2020-000003  

Ekonomirapport 2020 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom går igenom månadsredovisning för april 2020. 

Prognosen visar en avvikelse mot budget på - 2,6 miljoner men avser att komma 

inom ram till årsskiftet.  

Ekonomirapporten finns som underlag till kallelsen.  
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§ 60 Dnr 2020-000004  

Verksamhetsuppföljning 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom går igenom månadsrapport förskola, skola och bibliotek 

för april 2020. 

Sjukfrånvaron har ökat markant pga av Coronakrisen och ligger som högst på 26% 

och som lägst på 14 % för april månad. 

Månadsrapporten för april 2020 finns som underlag till kallelsen.  
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§ 61 Dnr 2020-000005  

Verksamheten informerar 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade: 

Antal barn 0-19 år fördelade på upptagningsområden. 

 

Skolinspektionen: 

Kritiserade verksamheter/enheter 

 Grundsär (uppföljning kunskapsresultat) 

 Fritidshem och förskolor (styrning och utveckling av verksamheten) 

 Gnarps skola 

 Bergsjö skola 

 

Huvudsakliga utvecklingsområden 

 Extra anpassningar och särskilt stöd 

 Trygghet och studiero 

 Styrning och utveckling av verksamheten 

 

Lokalfrågor 

Hassela 

 Samordning kring kost och disk 

Gnarps förskolor 

 Samverkan och APT 

 Planering verksamhet 

 Arkitektmöte 

Bergsjö skolområde 

 Planering verksamhet 

 Tidsplan 
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Harmånger 

 Planering verksamhet 

 Tidsplan 

 

Uppstatartskonferens för ledningsgruppen i Mellanfjärden 28-29 maj 

 Analys av måluppfyllelse 

 Skolutveckling 

 Höja utbildningsnivån, skola-bibliotek 

 Hur skapa tidsresurs? 

 

Övrigt 

 Kompetensutveckling i LG 

 Digestegen 

 Lönerevision 

 Feriearbetande skolungdomar 

 

 

Redovisningen finns som underlag till kallelsen. 
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§ 62 Dnr 2020-000084  

Internkontrollplan för 2020. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna internkontrollplanen för 2020 

Sammanfattning av ärendet 

När Kommunstyrelsen vid mötet i april 2020 skulle besluta om interkontrollplan för 

2020 saknades bilagor i ärendet varför det återremitterades till Utbildningsutskottet. 

Utskottet skickar nu ärendet på nytt till Kommunstyrelsen för beslut.   

Beslutsunderlag 

Utskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta nedanstående interna 

kontrollpunkter för Internkontrollplan 2020: 

•  att rutiner för kränkande behandling finns och följs 

•  att rutiner för problematisk frånvaro finns och följs 

•  att rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd finns och följs 
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§ 63 Dnr 2019-000361  

Lokaler Skola och förskola 2019-2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef lämnade redovisning av hur arbetet i Hassela 

framskrider, hur planeringen av arbetet  med ny förskola i Gnarp påbörjats och om 

de kommande möten som ska fastlägga byggarbeten i Harmånger och Bergsjö. 

Ligger under punkten verksamheten informerar. 
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§ 64 Dnr 2019-000195  

Digitalisering i skola och förskola 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Morgan Norell, It-strateg besökte utbildningsutskottets möte och redovisade 

strategin för nyttjande och inköp av datorer för elever och personal i framtiden.  

Då datorer blivit något billigare så finns möjlighet att öka datortätheten på skolorna. 

I dag har årskurs 7-9, 1:1 dator 

Förslag i framtiden: 

 årskurs 4-6, 2:1 datorer 

 förskoleklass-årskurs 3, 4:1 datorer 

 Förskolan:paddor    
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§ 65 Dnr 2020-000006  

Årsplan 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisningar av KIA-rapporter, 

kränkande behandling och sökta statsbidrag. 

Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna analysen av fritidshemmens arbete. 

Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna behörigheten på kommunens fritidshem 

och behörigheten i förskoleklass per april 2020. 

Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna redovisning av skolpliktsbevakning -  

elever hos andra huvudmän. 

Att godkänna redovisning av utredning av skolbiblioteken i Nordanstigs kommun.  

Att godkänna redovisning av grundsärskolan. 

Att godkänna redovisning av problematisk skolfrånvaro, trygghet och studiero.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Myhrer redovisade en sammanställning av KIA-rapporter samt kränkande 

behandling för perioden 2020-01-01 - 2020-05-12.  

Christina Myhrer redovisade en sammanställning av sökta statsbidrag för perioden 

2020-01-01-2020-05-12.  

Underlag för redovisningarna finns bifogad kallelsen. 

Thomas Larsson redovisade en sammanfattning och analys av fritidshemmens 

arbete utifrån rapport från rektorerna.  

Underlag för redovisningen finns bifogad kallelsen. 

Eva Fors, utbildningschef redovisade behörighet på kommunens fritidshem och 

behörighet i förskoleklass per april 2020. 

Eva Fors, utbildningschef redovisade en sammanställning på skolpliktsbevakning 

av elever hos andra huvudmän. Underlag för redovisningarna finns bifogad 

kallelsen. 

 

Maria Eriksson, utredare redovisade sitt arbete med utredning av skolbiblioteken i 

Nordanstigs kommun. En sammanfattning av regeringens kommundirektiv från 

2019-11-28 delades ut under mötet. 

Ann-Sofie Hellman, lärare grundsärskolan lämnade en muntlig redovisning av 

arbetet på Grundsärskolan. Arbetet med betyg, trygghet och studiero. 

Annika Bergdahl-Frid, chef för elevhälsan redovisade problematisk skolfrånvaro, 

trygghet och studiero.  

Redovisningen finns som underlag till kallelsen. 
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§ 66 Dnr 2020-000007  

Övriga frågor 2020 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor.     
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§ 67 Dnr 2020-000008  

Rapport/information från politiker 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inget att rapportera 
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§ 68 Dnr 2020-000010  

Frågor/punkter till nästa möte 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ilsbo förskola och skola. 

Från årsplanen: 

Sökta statsbidrag 

Kränkande behandling 

Revidering av dokumenthanteringsplan 

  

      

      

      

 

 


