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§ 66 Dnr 2021-000001 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

Anette Nybom (S) vill ta upp kommunens aktivitetsstöd för ungdomar. 
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§ 67 Dnr 2022-000024 

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom protokollet från 2022-09-07. 

Beslutsunderlag 

Protokollet från 2022-09-07 finns som underlag till handlingarna. 
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§ 68 Dnr 2022-000025 

Verksamhetsuppföljning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisar månadsresultat för förskola, skola och bibliotek, 

september 2022: 

 

Analys av månadsresultat 

Verksamheten tyngs som tidigare av de stora underskotten på IKE och HUF. Mycket 

kompenserar vi för internt. Mer kan vi inte göra än vad som redan görs. Vi prognosticerar 

ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport september dok nr 133259. 
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§ 69 Dnr 2022-000026 

Ekonomirapport 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva ekonom, redovisade delårsrapporten med prognosticerat +- 0.  

Året budget är sannolikt en aning felbudgeterad såtillvida att småskolorna har svårt 

att klara sin budget medan förskolorna går med relativt stora överskott. En översyn 

av fördelningsnyckeln inför 2023 pågår. På totalen gör enheterna ett kraftigt 

överskott om ca 2,8 mkr. Det är talande att våra största enheter inom båda 

verksamhetstyperna gör störta överskottet. Det är lättare att åstadkomma effektiva 

organisationer på stora enheter. 

Det är värt att särskilt noterna att Gnarps skola i år håller sin budget. 

På centrala konton utgörs den stora negativa posten alltjämt av den interkommunala 

ersättningen. Till följd av en elevs överskrivning till annan kommun har emellertid 

utfallet förbättrats. På marginalen har antalet elever i andra kommuner minskat 

något. Underskottet prognosticeras till -3,4 Mkr. Det finns ett KS beslut om att 

utbildningsverksamheten till följd av det stora underskottet på IKE ska få redovisa 

ett underskott om 4 Mkr. Med nuvarande prognos kommer detta inte att behövas. 

Det stora överskottet på centrala konton är barn- och elevhälsan. Till följd av 

vakanser ligger prognosen på ett överskott om ca 2 Mkr. Ur kvalitativ synpunkt är 

detta starkt negativt. Under året har vakanser tillsatts. Dock saknas fortfarande två 

tjänster. 

Totalt redovisar utbildningsverksamheten i Nordanstigs kommun inklusive IKE ett 

överskott om 2,6 Mkr. Detta äts emellertid upp av den negativa prognos på ungefär 

motsvarande belopp som Hälsinglands utbildningsförbund redovisar. 

Sammantaget pekar prognosen på ett nollresultat. Det är naturligtvis 

otillfredsställande att så stora delar av den totala budgeten (HUF+IKE) ligger utom 

verksamhetens kontroll och inte kan bli föremål för åtgärder inom ramen för 

budgetåret. Inga åtgärder planeras därför. 

 

Beslutsunderlag 

Delår augusti samt delårsrapporten augusti 2022 (Doc nr 133258 och 133257) 
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§ 70 Dnr 2021-000302 

Utredning utbildningsverksamhetens lokalförsörjning 
åk 7 - 9 

Utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingen. 

Utbildningsutskottet fortsätter diskussionen vidare vid nästa sammanträde,  

2022-11-15. 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Lindvall, konsult från Kunskapsbolaget redovisade konsultuppdraget om 

Lokalresursutredning, Högstadium år 7 - 9. 
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§ 71 Dnr 2019-000361 

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

2022. 

Idrottshallen 

Tidigare har informerats om de stora kostnadsökningar omvärldsläget har medfört. 

Projekterad hall kostnadsberäknad till 65 mkr, behöver komma ned till priset 48 

mkr. 

Vid ett informationsmöte 2022-10-03, som kommunens nuvarande majoritet 

inbjudit till, redovisades ovan nämnda bantning. Det sades därutöver att hallen 

alltjämt skulle bli fullstor och att platsen invid den gamla hallen och simhall 

fortfarande gäller. Tidsplan för färdigställandet beräknades till 24 månader (från 

mötet). 

Vid Kommunstyrelsens möte 2022-10-04 beslutades emellertid att en ny 

upphandling för projektering av idrottshallen skall ske. Verksamhetschefen för 

Tillväxt och service tror att tidsplanen för färdigställandet ändå kan hålla, det vill 

säga 24 månader. 

E-tjänsten för beställning av insatser från Tillväxt och service 

Denna har nu tagits i bruk. Det är för tidigt att dra slutsatser om hur väl den 

fungerar.  
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§ 72 Dnr 2022-000028 

Årsplan 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade följande enligt årsplanen. 

Trygghet och studiero 

Förskolan 

Vi konstaterar att det finns väldigt enhetsspecifika aspekter på trygghet i våra 

förskolor. Barnen i Gnarp har till exempel flyttat in i en ny förskola med mycket 

glas i väggar och dörrar, vilket öppnat nya och delvis skrämmande perspektiv under 

en period av tillvänjning. På Arthur Engbergs förskola har sammanslagningen av 

förskola och fritidshem under öppning och stängning behövt en motsvarande 

period. Vi kan också konstatera att mycket av den problematik kring mörker och 

lampor som tidigare uppmärksammas kvarstår. Vi sätter förnyat hopp till att den 

nya e-tjänsten för beställningar hos Tillväxt och service ska lösa problemet. Vi 

behöver hur som helst bli bättre på att följa upp tidigare beställningar och detta 

gäller även grundskola och fritidshem. 

Diskussioner på temat Stopp min kropp har genomförts med barnen på flera 

enheter. Upplevelsen är att detta tagits emot väl. 

Ett generellt, nytillkommet problem verkar vara att de nya belysningssläckarna är 

för snålt ställda vilket gör att plötsligt mörker kan skrämma barn. 

Analyser har i höst genomförts med deltagande av specialpedagog vilket har 

upplevts som en tillgång för kvaliteten i slutsatserna. Att vi nu gör dessa analyser 

två gånger om året har höjt medvetandenivån hos personalen. Upplevelsen är att vi 

arbetar mycket bättre med trygghetsfrågorna på enheterna. Barnen och 

vårdnadshavarna upplever också stor trygghet, vilket förhoppningsvis kan bekräftas 

i våren enkätundersökningar. 

Åtgärder i förskolan: 

1. Ny ruta i arbetsmallen – ”Vad har hänt sedan förra analysen?” 

2. De automatiska belysningssläckarna behöver justeras. 

3. Forskning och beprövad erfarenhet – Vad är trygghet? Kompetensutveckling. 

Grundskolan 

På de två ställen där vi har nya så kallade multiarenor upplevs viss otrygghet runt 

dem. Verksamheten är inte uppstyrd, det behövs ett regelverk för vad som gäller 

under skoltid. 

Ny fråga om könsidentitet har upplevts som svår. 
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Forts § 72 

Generellt är eleverna mycket trygga på våra skolor, medan studiero uppvisar sämre 

resultat. Barn i behov har mycket stök runt sig, vilket påverkar allas arbetsmiljö. 

Barn i förskoleklassen, som är nya på skolan, uppvisar oftast något högre otrygghet. 

Där det varit omsättning på lärare syns också effekter på tryggheten. Att vi kan göra 

dessa iakttagelser är ändå ett tecken på att våra undersökningar fungerar. 

Omklädningsrum, duschutrymmen, toaletter, skolgård och matsal är platser som 

oftare kommer upp i samband med otrygghet. 

Värdegrundsföreläsningarna med Lisa Andersson Tengnér före och efter sommaren 

har i personaldiskussionerna lyfts fram som värdefulla och medvetandehöjande. 

Frågor om könsidentitet och samtycke spelas in i undervisningen. 

Åtgärder i grundskolan: 

1. Trivselledare - trivselprogrammet bjuds in till LG. 

2. Vad har hänt sedan förra året läggs till 

3. Forskning och beprövad erfarenhet - diskussion om vad trygghet och studiero är 

4. Duschväggar i omklädningsrummen. 

Fritidshemmen 

Endast fritidshemmet i Gnarp har hunnit lämna analys. 

Diskussionen i ledningsgruppen visar att trygghetssituationen i mångt och mycket 

ser ut som den gör i skolan, med samma platser som särskilt utsatta. Mest otrygghet 

råder vid frukost, utomhus och vid toaletterna. 

Diskussionen landade i att rutiner vid hämtning och lämning är särskilt viktiga för 

att skapa trygghet under hela dagen. 

Åtgärder på fritidshemmen: 

1. Rutiner för in- och utcheckning 

2. Vad har hänt sedan förra året läggs till 

3. Forskning och beprövad erfarenhet - diskussion om vad trygghet och studiero är 
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Fort § 72 

Måluppfyllelse år 3, 6 och 9 

 

Först och främst vill vi konstatera att vi nu använder data för våra analyser i mycket 

stor omfattning. Det är därför ett hinder att vi inte har ett system som kan leverera 

de data vi behöver. En alltför stor andel av tiden går åt till att manuellt knappa in 

och räkna och göra tabeller. Vi har svårt att hinna bli klara i tid. 

Som framgår av tabellerna ovan har gymnasiebehörigheten förbättrats kraftigt 

jämfört med föregående år och Nordanstig har nu klart högre behörighet än riket 

som helhet. Meritvärdet är i stort sett oförändrat och i nivå med rikssnittet. Vi 

konstaterade redan i våras att det inte är behörigheten som är vårt stora bekymmer, 

utan de jämförelsevis låga meritvärdena. Låga sådana medverkar till sämre 

valmöjligheter vid antagning till gymnasieskolan. Både förutsättningarna att klara 

en gymnasieutbildning och motivationen att göra det påverkas av detta. Vi måste ha 

högre förväntningar på våra elever. 

Vi kommer från och med 2022-års måluppfyllelseanalys särskilja pojkar och flickor 

sedan vi under analysen uppmärksammat den stora betygsdifferensen. 

Det vi ser som årets tre utvecklingsområden är: 

 - Könsperspektivet (1) 

 - NO-perspektivet (2) 

 - Mindre än godtagbara kunskaper (3) 

Könsperspektivet 

Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor har vi fått räkna fram manuellt 

(därav finns inte (Historiska?)  jämförande siffror vad gäller behörigheten, samt 

siffror för elever i år 3 och år 6). Det är en mycket stor skillnad. Faktiskt ett helt 

betygssteg. Pojkarna snittar på betyget D, flickorna på betyget C. Med den 

terminologi vi redan tidigare använt betyder det att varken pojkar eller flickor i snitt 

uppnår mer än godtagbara resultat. 

 

Vi kan också se att pojkar redan i år 3 och 6 har betydligt lägre resultat än flickor.  

Detta innebär att skolan inte tar sitt kompensatoriska ansvar i tillräckligt hög grad, 

utan att vi måste utveckla vårt arbete med att få pojkarnas måluppfyllelse att öka. 
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Forts § 72 

NO-perspektivet 

NO-blocket innehåller ämnena biologi, kemi och fysik. Vi kan i vår analys se att 

NO-ämnen är överrepresenterade i de ämnen där minst antal elever uppnår Mer än 

godtagbara kunskaper (A och B).  

 

Om man följer arbetet med NO-ämnen bakåt så kan se att eleverna har låga resultat 

redan i år 3 och 6. 
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Forts § 72 

Den teori som vi för närvarande arbetar kring är att vårt nuvarande material för NO-

undervisningen, NTA, är bra för att få eleverna att hamna på en godkänd nivå, men 

att i övergången från godkända resultat till att nå Mer än godtagbara-kunskaper så 

måste nog arbetet med NTA fördjupas - så att inte pedagogerna stannar vid första 

nivån. 

Åtgärder kommer att diskuteras i närtid. 

Helena Van Brakel, Skolskjutssamordnare redovisade sökta statsbidrag fram till 

2022-10-17. 

Beslutsunderlag 

Redovisade statsbidrag dok nr 133344. 
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§ 73 Dnr 2022-000027 

Verksamheten informerar 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson utbildningschef, informerar om verksamheten oktober 2022. 

Elevhälsan 

Den tidigare aviserade omorganisationen av den centrala barn- och elevhälsan har 

nu genomförts. En planeringsdag i Sundsvall lade grunden för det kommande 

arbetet med den sammanhållna barn- och elevhälsan. Stämningen denna dag var 

god och lugn. Samordningen av olika möten och framskaffande av arbetsplatser till 

alla medarbetare fortskrider. 

Det finns fortfarande två vakanser, specialpedagoger. Beslutet är att inte nu gå 

vidare med dessa rekryteringar utan att vänta tills vi har resultat att visa upp och 

locka med. SPPO har fått ett läsårsansvar för att fylla vårt behov av 

specialpedagoger på konsultbasis. 

Liten enhet 

Under lång tid har vi sett behovet av en liten enhet där våra mest utåtagerande barn 

kan förbättra sin måluppfyllelse. Vi samverkar nu enheten enligt nedan: 

Uppdraget 

Enhetens uppdrag är att utgöra en tillfällig relationsbegränsande arbetsplats för 

högre måluppfyllelse hos kommunens mest utåtagerande elever i årskurserna F-4. 

Arbetssätt 

Den tillfälliga placeringen sker inom ramen för ett åtgärdsprogram och utvärderas 

som sådant av ansvarig, ordinarie rektor. Hela kommunen är upptagningsområde 

för enheten. Taxi är för flertalet en trolig lösning för att komma till skolan. Eleven 

ska följa timplanen för sin klass och årskurs. 

Raster genomförs enhetsgemensamt på placeringsorten. Återtransport med taxi till 

ordinarie fritidshem. 

Tillfälligheten i placeringen avgörs i åtgärdsprogrammet. Utslussning ska användas 

som metod vid återgång i ordinarie skolarbete. Beslut kan fattas om att elev med 

jämna mellanrum ska vistas på enheten. 

Bemanning 

Minst tre pedagoger ska finnas på enheten. Bemanningen ska ha viss flexibilitet 

beroende på kvantitet (få elever i samtidig verksamhet), men också beroende på 

insatsens svårighetsgrad. Personalansvaret ska ligga hos den rektor som är ansvarig 

för lokalerna där enheten placeras. 
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Forts § 73 

Finansiering 

Enheten finansieras genom överföring från först och främst det socioekonomiska 

beloppet. I någon utsträckning kan strategipengar användas (tillgänglig 

undervisning). Transport finansieras genom effektivisering inom skolskjutsningen. 

Arbetet kring familjehemsplaceringar 

Enligt lag ska en kommun när man familjehems placerar ett barn i en annan 

kommun samråda med den kommunens socialtjänst. Det visar sig nu att detta sällan 

sker. Under hösten har vi fått två placeringar, båda i Gnarp, där detta inte skett. Det 

är bekymmersamt eftersom kontakten med vår egen socialtjänst är vårt enda sätt att 

avråda från att placera barn i Gnarp. Vår filosofi är att utsatta barn inte ska placeras 

i utsatta områden. Dialog med vår egen socialtjänst i denna fråga har inletts. Vi 

överväger att anmäla kommuner som placerar barn i Nordanstig utan föregående 

samråd till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
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§ 74 Dnr 2022-000275 

Sammanträdesplan 2023 

Utbildningsutskottets beslut 

Sammanträdesplanen, för utbildningsutskottet 2023, fastställes. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för utbildningsutskottet ska fastställas för år 2023. Staben har 

lämnat förslag till datum. 

Beslutsunderlag 

Fasthålla följande sammanträdesdagar för utbildningsutskottet under 2023: 

14 februari 

14 mars 

18 april 

16 maj 

13 juni 

12 september 

17 oktober 

14 november 

12 december 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 75 Dnr 2022-000029 

Övriga frågor 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen samt redovisa det kommunala aktivitetsstödet för 

ungdomar 16 - 20 år, vid kommande sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade åtgärdsprogram och extra 

anpassningar, jämförelse mellan vårterminen 2021 och vårterminen 2022 som 

efterfrågades i föregående utskott 2022-09-07: 

 

Det fanns ingen statistik från ht 2021, därav jämförelsen mellan våren 2021 och 

2022. 
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Forts § 75 

Anette Nybom (S), efterfrågar en redovisning av kommunens aktivitetsansvar för 

ungdomar 16 – 20 år; 

- Hur man jobbar med dessa frågor? 

- Hur stor grupp det är? 

- Hur stor ökning? 

- Jämföra med andra kommuner? 

Bjuda in Bente Sandström, Enhetschef Arbete och försörjning till nästa 

sammanträde 2022-11-09. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 76 Dnr 2022-000030 

Rapport/information från politiker 2022 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) informerar om att hon inte kommer fortsätta som ordförande i 

utbildningsutskottet under nästa mandatperiod. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 77 Dnr 2022-000031 

Frågor/punkter till nästa möte  

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Anta föreslagna punkter till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet går igenom vilka ärenden som ska upp till nästa sammanträde. 

Anette Nybom (S) önskar få en redovisning på kommunens aktivitetsstöd för 

ungdomar. Thomas Larsson utbildningschef, bjuder in Bente Sandström, 

Enhetschef Arbete och försörjning till nästa sammanträde den 2022-11-09. 

Revidera årsplanen inför 2023. 

Diskussion om Lokalresursutredningen - Nordanstigs kommun,  

Högstadium år 7 - 9. 

 

 


