
 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
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Anette Nybom (S), Ordförande 
Lisa Bergman Östman (C), 1:e vice ordförande 
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Petter Bykvist (V) 
Michael Wallin (M) 
 

Ersättare 
Eva Kristina Andersson (SD) 

Övriga deltagande Thomas Larsson, utbildningschef 
Christina Myhrer, sekreterare 
Katrinn Bylund, rektor Gnarp § 37 
Cathrine Freidenvall rektor Gnarp § 37 

Utses att justera Lisa Bergman Östman 2021-04-16 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 31-42 

 Christina Myhrer  

 Ordförande 

  

 Anette Nybom  

 Justerare 

  

 Lisa Bergman Östman    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-04-13 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-16 Datum då anslaget tas ned 2021-05-07 
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§ 31 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordning 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) kompletterar dagordningen med en information från möte med 

Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet under punkten Rapport/ Information från 

politiker 2021.  
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§ 32 Dnr 2021-000002  

Genomgång av föregående protokoll 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom protokollet från 2021-03-16.  

Beslutsunderlag 

Protokollet från 2021-03-16 finns som underlag till kallelsen.  
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§ 33 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 redogjorde för läget i kommunen. 

Vi är inne i en tredje våg men coronasmittan pendlar på låga nivåer. Vi har några 

fall av smitta bland elever/barn, föräldrar och personal. 

Alla elever är tillbaka i skolan och undervisningen bedrivs som vanligt. Fortfarande 

utelämning och utehämtning på våra fritidshem och förskolor. 
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§ 34 Dnr 2021-000003  

Verksamhetsuppföljning 2021 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

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

mars 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade månadsrapport för utbildning för 

förskola, skola och bibliotek för mars 2021. 

Analys av månadsresultat 

Flera enheter tvingas arbeta hårt med personalsituationen för att kunna få in 

vikariekostnader i budgeten. Det betyder att vikariekostnader kommer att vara en 

känslig del av den totala budgeten. Det är svårt att exakt förutsäga ett sjukläge, men 

vi har inte råd att överdimensionera budgeteringen heller. Det bör noteras att 

kommunen tillförs pengar centralt från staten för sjuklöner. 

Gnarps skola går in i budgetåret 2021 med en alldeles för hög personalkostnad. 

Arbetet med att reducera antalet årsarbetare är intensivt, men differensen från 

början är så stor att det blir omöjligt att komma i budgetram. Det underskott som 

rektorsområdena totalt uppnår, -1,7 mkr, motsvaras i princip av underskottet på 

Gnarps skola. 

Det finns några centrala konton som förväntas gå med plus. T ex har vi inga 

kostnader för budgeterad socialpedagog förrän i augusti. Intäkterna är också högre. 

Utbildningsverksamheten förväntas landa på cirka -500 tkr. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Arbetet med att minska personalkostnaderna fortsätter. Framför allt fokuseras på 

Gnarps skola. Vidare inleds arbetet med att reducera vikariekostnader genom 

minskad sjukfrånvaro. På Gnarps skola och Gnarps förskola, två enheter med hög 

sjukfrånvaro, ska pilotprojekt på detta område startas senast efter sommaren. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport för mars 2021 finns i sin helhet som underlag i kallelsen.  
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§ 35 Dnr 2021-000004  

Ekonomirapport 2021 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att anta ekonomirapporten med analyser för mars 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade ekonomirapporten för mars 2021. 

Avvikelse från budget totalt för utbildning är -454. 

Vikarie och timkostnaderna är fortfarande höga och analys av vad som är 

coronarelaterat hoppas kunna sammanställas.  

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport för mars 2021 finns i sin helhet som underlag till kallelsen.  
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§ 36 Dnr 2019-000361  

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslutför vidare befordran till POL,LU 

Då den provisoriska lösningen i form av ett tält lagts ner understryker 

Utbildningsutskottet vikten av högsta prioritet genom hela organisationen, vad 

gäller arbetet med den nya idrottshallen i Bergsjö. En tidsplan tas omedelbart fram 

och presenteras skyndsamt där alla delar i processen finns med och är tidssatta, med 

det utlovade målet, idrottshall på plats inom 18 månader. Nödvändiga, provisoriska 

lösningar under dessa 18 månader i form av tillfälliga omklädningsrum, nödvändiga 

samarbeten med externa partners etc tas fram. 

Att i övrigt godkänna informationen  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för lokaler, skola och förskola. 

Hassela 

Justeringar och efterarbeten pågår fortfarande. Inventarier som saknas beställs eller 

är redan beställda. Vikarier har använts för att förskolan ska kunna komma ikapp 

och kunna planera den pedagogiska verksamheten och utvecklingsarbetet. 

Effektiviseringen av personal till följd av att förskoleverksamheten flyttat in i 

samma fastighet som skolverksamheten är 0,8 tjänst (fördelat på 0,5 förskolan och 

0,3 fritids) och löper från 2021-03-01. 

Gnarp förskola 

Förskolan kommer att monteras i maj och juni. Det kan bli någon mindre försening 

på inflyttning och invigning. Detta ska inte innebära något problem för 

verksamheten. 

Bringsta 

Resultatet av sportlovets mätningar avseende luft och fukt har inte kommit än. 

Beräknas till 11/4. Då ska vi avgöra hur vi går vidare. 

Bergsjö skola  

Det kommer inte att bli någon tillfällig tältlösning för idrottsundervisningen fr o m 

ht 2021. Den beräknade kostnaden på ca 1,6 mkr / år, i tre år anses för dyr. 

Tillfälliga omklädningsrum ska ställas upp på skolans område. Samarbete med 

padelhallen ska sökas. Verksamheten kommer inte helt att nå upp till läroplanens 

intentioner under byggtiden för en permanent hall. Intentionen är att en sådan ska 

finnas på plats inom 18 månader. Samråd mellan politik och verksamhet kring den 

uppkomna situationen ska genomföras skyndsamt. 
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Bergsjö skolområde 

Projektledare är på ingående. Verksamhetsledningen har ett första möte kring 

skolbygget i slutet av april. 
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§ 37 Dnr 2021-000005  

Verksamheten informerar 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Avgående rektor Catrine Freidenvall och tillträdande rektor Katrinne Bylund för 

Gnarps skola presenterade sig för utbildningsutskottet. Utskottet tackade Catrine för 

den här tiden och hälsade Katrinne varmt välkommen till kommunen. 

Catrine har varit inhyrd interim rektor sedan årsskiftet 2021. Hon har arbetat med 

att sätta organisationen och skapa strukturer. Arbetat med ledarskap, 

kommunikation samt skapande av rutiner för verksamheten. 

Veckobrev till föräldrarna har införts vilket har uppskattats. Månadsbrev till 

personalen. 

Ht 2021 kommer Gnarps skola att ha samma ramschema för alla klasser och sluta 

14.00 samtliga dagar. 

Katrinne har varit delaktig i verksamheten under vårterminen och kommer att ta vid 

där Catrine avslutar. 
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§ 38 Dnr 2021-000043  

Mått för uppföljning av biblioteks- och 
utbildningsverksamheten  

Utbildningsutskottets beslut 

Att vid nästa möte göra en sammanställning på mått för uppföljning.  

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen för utskottet gicks igenom. 

 

Samtalen fortsatte om vad som ska ligga till grund för hur utskottet väljer ut sina 

mätpunkter 

Anette Nybom (S) gör en sammanfattning av samtalet till nästa möte. 
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§ 39 Dnr 2021-000006  

Årsplan 2021 

Utbildningsutskottets föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna informationen. 

att under punkten verksamheten informerar, löpande lägga minnesanteckningarna 

från möten med biblioteksgruppen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om att i årsplanen för mars ligger 

redovisning av biblioteksverksamheten. Då en arbetsgrupp arbetar med den nya 

biblioteksplanen finns i dagsläget inget ytterligare att tillägga. 
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§ 40 Dnr 2021-000133  

Patientsäkerhetsberättelse 2020 Utbildning 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för år 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med patientsäkerhetslagen har ansvarig för elevhälsans medicinska 

insatser upprättat en patientsäkerhetsberättelse. Kommunstyrelsen föreslås att 

godkänna den. 

Beslutsunderlag 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 

tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 

hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 

bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör 

utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 

Elevhälsan är vårdgivare inom kommunen. Ansvarig för elevhälsans medicinska 

insatser har därför upprättat en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med 

ovanstående. 

 

Ingen ekonomisk påverkan. 

Ingen miljömässig påverkan. 

 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2020  finns som 

underlag till kallelsen. 
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§ 41 Dnr 2021-000012  

Rapport/information från politiker 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist, (V) redogjorde för möte som han deltagit i med Lärarförbundet och 

lärarnas riksförbund.  
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§ 42 Dnr 2021-000013  

Frågor/punkter till nästa möte  

      

Mätpunkterna 

Bibliotek 

Årsplan 

Lokaler 

      

      

      

 

 


