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§ 13 Dnr 2019-000015  

Godkännande av dagordning  

Utbildningsutskottets beslut 

Att tillföra en punkt övriga frågor men i övrigt godkänna dagordningen 

Att ärende § 18 utgår och läggs på vänt tills ett underlag kan presenteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) tillför under punkten övriga frågor kompetensförsörjningsplan, 

arbetsbelastning åk 7-9 och flyttmönster hos våra elever. 

Stefan Berg (NOP) tillför under punkten övriga frågor utbildning för 

förtroendevalda. 

Faddersystem för utskottets politiker tillförs punkten övriga frågor.  
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§ 14 Dnr 2019-000016  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Att föregående mötes protokoll läggs i Assistenten samtidigt som dagordningen. 

Att protokollen skrivs mer utförligt med en bakgrund till beslutet. 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom utbildningsutskottets protokoll från 2019-01-22. 

Ordförande ger förslag till förändringar i kallelsen till utskottet, samt i hur 

protokollet skrivs.  

     

Yrkanden 

Ordförande lägger förslag på att i kallelsen till utskottet läggs tidigare 

mötesprotokoll i Assistenten samtidigt som dagordningen.  

Ordförande yrkar på att protokollen skrivs mer utförligt genom att en bakgrund ges 

till beslutet. På så sätt underlättas för läsaren.  
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§ 15 Dnr 2019-000008  

Ekonomirapport 2019 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets beslut 

Att ge utbildningschef i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att komma till 

rätta med förskolornas underskott, som redovisas kommande utskott. 

 

Att ge rektor med ansvar för kontot i uppdrag att till kommande utskott redovisa en 

analys av kontot.  

Att ge skolskjutshandläggaren i uppdrag att till kommande möte redovisa  

ungdomskorten Ung i Nordanstig och  Ung i Gävleborg. 

Att i övrigt tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom går igenom bokslut 2018 samt månadsuppföljningar dec 

2018 och jan 2019. 

 

Bokslut 

Varje rektorsområde som visade på avvikelse från sin budget i bokslutet har 

uppmanats lämna en skriftlig kommentar till underskottet. Denna redovisning 

lämnades ut  vid sittande bord och kommer att bifogas protokollet. 

Underskottet för utbildnings- och kulturförvaltningen har minskats med en 

tredjedel, 2 miljoner jämfört med prognosen i oktober. Underskottet slutade, tack 

vare neddragningar i verksamheterna, på 4 miljoner i stället för prognostiserade 6 

miljoner. 

De stora negativa bokslutsposterna är 

Modersmål, särskilt stöd mm för nyanlända 1,1 miljoner 

Skolskjutsar   1,4 miljoner 

Interkommunal ersättning  1,6 miljoner 

Barn i behov av särskilt stöd  1,0 miljoner 

Ett flertal förskolor redovisar underskott. En handlingsplan behöver tas fram för att 

komma inom ram. 

En djupare analys efterfrågas avseende ungdomskorten  Ung i Nordanstig och Ung i 

Gävleborg. Kan kostnaden minskas om inte alla ungdomar automatiskt får ett 

busskort. Gäller beslutet tillsvidare? Ska ungdomskorten utvärderas? 

 

Inför kommande budget ska lokal- och kapitalkostnad föras över från utbildning till 

teknik och hållbarhet. 

 

Månadsuppföljning 

Kostnad för modersmål, särskilt stöd m.m. för nyanlända ligger för högt.                
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§ 16 Dnr 2019-000012  

Verksamheten informerar 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att vid kommande utskott få besök av ett par rektorer som berättar om hur de 

arbetar med att förebygga hot, diskrimineringar och kränkande behandling inom 

sina verksamheter. 

Att till utskottet i maj bjuda in nya rektorn för Gnarps skola då hon får redovisa sitt 

initiala arbete, enligt handlingsplan för rektor utarbetad av utbildningschefen, för att 

förbättra arbetsmiljö och resultat. 

Att ge utbildningschefen i uppdrag att till mötet i mars redogöra för den 

interkommunala ersättningen, IKE. Från vilka kommundelar och årskurser elever 

kommer som söker skolor utanför kommunen. 

Att för övrigt tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna har tagit del av utskicket verksamheten informerar och bereds 

möjlighet att ställa fördjupande frågor.  

Verksamhetschefen redovisar aktuella ärenden.  

Ny rektor börjar på Gnarps skola 25 februari 2019. 

Samtal fördes kring hur kommunen kan arbeta för att få behålla fler elever i 

kommunens skolor.  
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§ 17 Dnr 2019-000011  

Redovisning av Årshjulet 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapportering denna månad var antal elever med anpassad studiegång, 

betygsstatistik Samverkan bästa skola, familjehemsplacerade barn och sökta 

statsbidrag från skolverket. 

Underlagen fanns att ta del av i kallelsen. 

Utskottet fick också ta del av historiken bakom Samverkan för bästa skola.  
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§ 18 Dnr 2019-000024  

Utredning om att införa meröppet på biblioteken. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att ärendet redovisas i samband med utskottet i april.  

Sammanfattning av ärendet 

Utredning av denna fråga gjordes 2017. Man beslutade då att avslå motionen på 

grund av ökade kostnader. För att komplettera utredningen från 2017 uppdras åt 

bibliotekschefen att inkomma med ett underlag som beskriver hur digitala bibliotek 

organiseras i andra kommuner, vilken kostnad det medför och annat som är av 

betydelse för ärendet.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(16) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Dnr 2018-000298  

Framtida statsbidrag 

Utbildningsutskottets beslut 

Att verksamheten söker de bidrag som går att söka om det inte medför extra 

kostnader för kommunen. 

Att Christina Myhrer redovisar vilka statsbidrag som sökts samt vilka som planeras 

söka.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning och information om framtida statsbidrag för 2019 från Skolverket 
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§ 20 Dnr 2019-000095  

Statsbidrag för särskilda insatser på skolområdet 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Information om ansökan om statsbidrag för särskilda insatser från SPSM.  
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§ 21 Dnr 2018-000271  

Revisionsrapport: Granskning av förutsättningar för 
god måluppfyllelse i grundskolan. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att till kommunstyrelsen föreslå kommunstyrelsen att tillföra 5,6 mkr till 

utbildningsutskottet. 

Att kommunstyrelsen uppdrar till verksamhetschefen att synliggöra det 

utvecklingsarbete som pågår samt invänta skolinspektionens kommande granskning 

och utfallet av samverkan inom ramen för bästa skola satsningen så att inte 

parallella processer  hindrar den utveckling som redan pågår. 

Att kommunstyrelsen under punkt 3 uppdra till verksamhetschefen att vidta 

åtgärder för att ta fram en handlingsplan.  

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska förutsättningar för 

god måluppfyllelse i grundskolan.   

Revisionen bedömer att kommunstyrelsens beslutade åtgärder i form av samtal med 

representanter från skolan inte är tillräckligt utifrån skollagens krav.  

Kommunstyrelsen har lämnat ärendet till utskottet för att bereda. 

 följande punkter. 

1. försäkra sig om att verksamheten har tillräckligt med resurser för 

uppdraget, att de används effektivt och fördelas på huvudmanna- och enhetsnivå 

efter elevers olika förutsättningar och behov. (2 kap. 8a§) 

2. säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får det och att beslut om 

enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång fattas i 

enlighet med gällande lag (3 kap. 10-12 §§ SkolL) 

3. Upprätta en långsiktig kompetensförsörjningsplan, som kontinuerligt 

följs upp och utvecklas. (se 2 kap. 13§ 1st) 

4. Följa upp och vidta åtgärder vid behov för att det ska finnas en 

samlad elevhälsa, som främst är förebyggande och hälsofrämjande. (2 kap. 25§) 

5. Säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i enlighet 

med lag, inte minst vad gäller att vidta åtgärder om det framkommer brister i 

verksamheten. (4 kap. 3-7 §§) 

 

Beslutsunderlag 

 Granskningsrapport ” Granskning av förutsättningar för god måluppfyllelse i 

grundskolan”.  
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Yrkanden 

Stefan Bergh yrkar under punkt 1  

att föreslå kommunstyrelsen att för att  kunna genomföra de förbättringsåtgärder 

och höja kvalitén inom utbildningsutskottets verksamhet tillföra medel motsvarande 

5,6 mkr.  

Propositionsordning 

Den som röstar på Stefans förslag röstar ja.  

Röstningen utföll med fyra ja  

Michael Wallin reserverade sig mot beslutet.  
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§ 22 Dnr 2019-000134  

Övriga frågor 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Faddersystem för utskottets politiker 

Beslut att under 2019 ha fokus på fritidshemmen och fördela utskottets ordinarie 

politiker på kommunens fritidshem:  

Gnarps fritidshem: Annette Nybom 

Ilsbo fritidshem: Michael Wallin 

Lönnbergs fritidshem: Stefan Bergh 

Hassela fritidshem: Lisa Bergman Östman 

Bringsta fritidshem: Petter Bykvist 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildning för förförtroendevalda (Stefan) 

Behov finns för att utbilda sig i det kommunala ansvaret och rollen som politiker. 

Ett alternativ är att gå den politiker utbildning som Mittuniversitetet erbjuder inom 

samverkan för RUN. Anette undersöker när nästa utbildning är på RUN riksdagen. 

Kompetensförsörjningsplan (Petter) 

Ledamöterna vill se en kort och långsiktig plan för hur kommunen framöver 

kommer att arbeta för att säkerställa att kompetensförsörjningen till kommunen 

säkerställs. 

Arbetsbelastningen hos våra anställda på 7-9 skolan (Petter) 

All verksamhet arbetar med att få budget i balans, hur säkerställer kommunen som 

arbetsgivare att arbetsbelastningen inte ökar? 

Beslut att fortsätta samtala om detta med rektorerna på mötet i april. 
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§ 23 Dnr 2019-000010  

Rapport/information från politiker 

    

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt redovisar ledamöterna varandra om vilka olika nätverk eller 

möten de deltagit i. 

Ordföranden och verksamhetschefen kommer att företräda kommunen på RUN 

riksdagen 28 februari. I anslutning till RUN riksdagen genomförs också en 

kompetensutvecklande konferens för både tjänstemän och politiker. (RUN står för 

regionalt utvecklingsnätverk)  
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§ 24 Dnr 2019-000009  

Vad ska redovisas till kommunstyrelsen? 

Utbildningsutskottets beslut 

Årshjulet 

Skolinspektionens tillsyn 

Samverkan bästa skola  

Betyg för hösten 2018 

Faddersystemet med fokus på fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Genomgång av vad som har tagits upp på dagens möte och vad som ska rapporteras 

till kommunstyrelsen.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(16) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Dnr 2019-000007  

Frågor/punkter till nästa möte 

Utbildningsutskottets beslut 

Bjuda in personalchef för att samtala om framtida kompetensförsörjning. 

Förslag till revidering av årshjulet.  

Redovisning enlig årshjulet. 

Bjuda in rektorer för att redovisa arbete med studiero och det förebyggande arbetet 

mot hot, våld, diskriminering och kränkande behandling. 

Redovisa villkoren i avtalet för ungdomskortet för Ung i Nordanstig och Ung i 

Gävleborg.   

Redovisa antal elever som kommunen betalar ut interkommunal ersättning för och 

vilken ort de bor på, samt vilken årskurs. 

Redovisa behörigheten på kommunens fritidshem.  

      

      

      

      

 

 


