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§ 11 Dnr 2021-000001 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisar analys om kränkningar under punkt 11 

övriga frågor. 

Stefan Bergh, (NoP) vill ta upp på punkt 11 övriga frågor, analys för avtal för 

lärarnas förtroendetid. 

Punkt 4 Verksamhetsuppföljningen tas bort från dagordningen. 

Punkt 12 Rapport/information från politiker tas bort från dagordningen. 
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§ 12 Dnr 2022-000100 

Kriget i Ukraina påverkan på kommunen 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschefen informerade att det har gjorts undersökningar i 

kommunen om vi har resurser att ta emot flyktingar från Ukraina samt om det finns 

tolkar mm. 

Ca 150 000 flyktingar väntas komma till Sverige från Ukraina, Nordanstigs 

kommun är redo att ta emot. Det finns gott om plats på skolorna dock färre platser 

på förskolorna. 

Utbildningsverksamheten har gått ut med information till vårdnadshavare att det är 

viktigt att vara lyhörd för oro hos barn och elever. 

Petter Bykvist (V) ställer frågan om det finns en gemensam samverkan mellan 

gymnasiet och svenska för invandrare (SFI) för flyktingarna. Thomas Larsson 

utbildningschefen ska ha chefssamverkan på fredag den 2022-03-18 och kommer  

då att ta upp frågan. 
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§ 13 Dnr 2022-000024 

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom protokollet från 2022-02-15. 

Beslutsunderlag 

Protokollet från 2022-02-15 finns som underlag till handlingarna. 
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§ 14 Dnr 2022-000026 

Ekonomirapport 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta bokslutsrapporten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade månadsuppföljningen för 

utbildningsverksamheten för februari.  

Månadsuppföljningen finns med som bilagor. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottets bokslutsrapport 2021. 
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§ 15 Dnr 2019-000361 

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerar om att bygget av Gnarps förskola står 

still för närvarande, på grund av oklarheter mellan entreprenören och kommunen. 

Efter ny planering så är flytt av förskolan till nya lokaler beräknad till augusti 2022. 

När det gäller idrottshallen, Bergsjö ska det förhoppningsvis inte bli fler 

förseningar. Det ska planeras in 100 timmar idrott under 2022-2023. 

Gällande Arthur Engberskolan så återstår färdigställande av utrymningsvägar, 

förråd och utegården. Problemet kvarstår med ventilationen som nyligen har 

installerats. Taket över matsalen har precis blivit klart. 

Stefan Bergh (NoP) föreslår att bjuda in Hans-Åka Oxelhöjd, verksamhetschef för 

tillväxt och service för en redovisning av byggnaderna, Gnarps förskola och 

idrottshallen, Bergsjö. 

Anette Nybom (S) informerar om att det förmodligen kommer att bli ett extra 

sammanträde för kommunstyrelsen och fullmäktige i augusti 2022 för att hålla 

tidsplanen för idrottshallen, Bergsjö. 
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§ 16 Dnr 2022-000027 

Verksamheten informerar 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Gräntz, Bibliotekschef informerade och visade biblioteksbilen som är ett 

projekt mellan Nordanstigs kommun, Hudiksvalls kommun och Ljusdals kommun. 

För att bättre nå de äldsta och de yngsta läsarna har biblioteken i Nordanstig, 

Hudiksvall och Ljusdal tillsammans köpt in och utrustat en biblioteksbil. 

Projektet finansieras med bidrag från Kulturrådet och Region Gävleborg. Ulrika 

Beijer är anställd för att köra bilen och genomföra olika arrangemang. Även hennes 

anställning täcks av Kulturrådets projektbidrag Stärkta bibliotek. 

Nå ut till fler 

Med den lättkörda, smidiga biblioteksbilen kan man nå ut till människor som annars 

inte kan ta sig till biblioteken. Man kan då ge information om bibliotekets digitala 

medier, hålla mindre föreläsningar, leverera talböcker till synskadade med mera. 

En ramp kan monteras vid dörren, vilket gör bilen tillgänglig för personer med 

rörelsehinder. Insidan är utformad efter de tre bibliotekens önskemål med hyllor, 

sittbänkar och en liten duk för filmvisning. Vid fint väder fälls markisen ut och 

därmed finns mer yta att utnyttja. 

Bilen är konstnärligt utsmyckad, både på insida och utsida, av Martin Stenberg, 

född i Falun men nu verksam i Norrtälje. 

Många möjligheter 

Under våren kommer biblioteksbilen att börja dyka upp på olika ställen i de tre 

kommunerna. Ulrika Beijer kommer till exempel att ha sagostunder vid stranden 

eller göra besök vid särskilda boenden. Planer finns även på en poesivecka och att 

delta vid till exempel Prideveckan. Biblioteksbilens utbud kan lätt skiftas efter olika 

teman och möjligheterna är många. 
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§ 17 Dnr 2022-000093 

Biblioteksavgifter 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunfullmäktige att besluta om att permanent 

avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

I vårt bibliotekssamarbete HelGe har vi gemensamma låneregler och avgifter. 2020-

03-18 avskaffade HelGe-samarbetet tillfälligt förseningsavgifterna som ett led i 

arbetet med att minska smittspridning och underlätta under Corona-pandemin. 

Många folkbibliotek i Sverige gjorde samma sak och erfarenheten är positiv. 

Böckerna återlämnas och det uppfattas som ett kliv framåt i arbetet med bemötande 

och tillgängliggörande av litteratur för alla. Därför föreslås beslut om att permanent 

avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter från och med 2022-09-01. 

Beskrivning av ärendet 

Tendensen i Sverige är att allt fler kommuner ser över möjligheten att ta bort 

förseningsavgifter och i vissa fall till och med räkningar för förkomna medier. 

Några exempel är Karlskoga, Söderköping, Boxholm och Mjölby.  

Bibliotekscheferna i HelGe-samarbetet ser detta som något positivt och en 

möjlighet att utveckla bibliotekens roll i våra kommuner.  

2020-03-18 avskaffades HelGe-bibliotekens förseningsavgifter tillfälligt som ett led 

i arbetet med att minska smittspridning och underlätta under Corona-pandemin. 

Erfarenheterna från den här tiden har aktualiserat frågan om behovet av 

förseningsavgifter och huruvida de fyller sin funktion.  

Att avskaffa förseningsavgifter i HelGe-samarbetet skulle innebära ett innovativt 

arbetssätt med många positiva effekter:  

• Ökad tillgänglighet till biblioteken. Alla ska känna sig välkomna och trygga med 

att använda bibliotekets tjänster.  

• Folkbiblioteken visar förtroende och tar bort hinder för kommunmedborgarna, 

vilket underbygger känslan av samhällsengagemang och delaktighet. Detta är en 

viktig aspekt av bibliotekets demokratiska uppdrag.  

• Detta ligger väl i linje med §2 i bibliotekslagen:  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 

litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 

tillgänglig för alla.  

HelGe-biblioteken har gemensamma låneregler och avgifter.  
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Forts §17 

Beslut om avskaffande av förseningsavgifter fattas i respektive kommun och 

implementeras endast om alla kommuner i HelGe-samarbetet är överens.  

Förseningsavgifter i HelGe-samarbetet är idag 1 kr/dag/media med undantag av 

tevespel där avgiften är 10kr/dag. Avgifterna gäller från 18 år. Barnmedia är redan 

avgiftsfritt.  

Erfarenheten av tillfälligt avskaffade avgifter under pandemin visar att avgiften inte 

längre tjänar sitt syfte som incitament att återlämna böcker i tid. 

Förseningsavgifterna fungerar i stället som en kontrollavgift. Detta gör att 

avgifternas syfte inte uppnås utan i stället skapas en konfliktyta mellan personal och 

låntagare. Att i stället arbeta med förtroende och lita på att medborgarna lämnar 

tillbaka det som lånas uppnår samma syfte och skapar en bättre arbetsmiljö.  

När lånetiden har gått ut kommer låntagarna precis som nu att få en eller flera 

påminnelser om att lämna tillbaka sitt lån. Skillnaden är att vi inte kommer att lägga 

på en förseningsavgift utan ha förtroendet att det lånade lämnas tillbaka.  

Lämnas inte det man lånat tillbaks efter upprepade påminnelser kommer lånekortet 

spärras och en faktura att skickas ut, precis som nu. Gäller inte för barn. 

Ekonomisk påverkan 

Tas förseningsavgifterna bort så minskar bibliotekens intäkter. Dessa intäkter är 

mycket små idag, uppskattningsvis max 5000 kr/år. Avskaffandet av 

förseningsavgifter frigör administrativ tid för bibliotekspersonalen. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att Kommunfullmäktige besluta att permanent avskaffa 

folkbibliotekens förseningsavgifter från och med 2022-09-01. (Thomas Larssons 

tjänsteutlåtande 2022-03-08, Dok nr 130099) 
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§ 18 Dnr 2021-000043 

Mått för uppföljning av biblioteks- och 
utbildningsverksamheten  

Utbildningsutskottets beslut 

Föreslå att kommunstyrelsen att besluta om nedanstående mått för uppföljning av 

biblioteksverksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 om en ny biblioteksplan för åren 

2022-2025. Verksamheten har nu tagit fram förslag på hur uppföljning av planen 

kan ske. Kommunstyrelsen föreslås besluta enligt nedan. 

* Antal utlån av olika typer av fysiska medier. 

* Antal nyförvärv av olika typer av fysiska medier. 

* Bestånd, nyförvärv och utlån av tryckta böcker för barn och unga. 

* Bestånd och utlån av medier för personer med läsnedsättning. 

* Antal aktiva låntagare – män, kvinnor, barn och unga. 

* Antal besökare på Bergsjö bibliotek. 

* Redovisning av aktiviteter på biblioteken – vuxna, barn och unga. Uppdelad i 

olika kategorier. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår Kommunstyrelsen att besluta om föreslagna mått för 

uppföljning av biblioteksverksamheten (Thomas Larssons tjänsteutlåtande  

2022-02-16, Dok nr 129715). 
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§ 19 Dnr 2022-000028 

Årsplan 

Utbildningsutskottets beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade årsplan 2022 särskilt stöd 

Strategierna 

I december skulle strategierna ha redovisats för utskottet i enlighet med årsplan 

2021. Detta rimmade illa med verksamhetens årshjul och det meddelades att de i 

stället skulle redovisas i februari. Detta blev inte av. Det finns heller ingen tid nu att 

lägga in analyser utanför rullande årshjul i o m att återtaget av undervisning efter 

pandemistängingarna tar planeringstid i anspråk. Verksamheten avser därför 

redovisa strategierna i juni i enlighet med gällande årsplan 2022. 

Särskilt stöd 

Ht 2021 

Enhet Antal elever Antal ÅP Antal EA 

Bergsjö skola 354 39 58 

Lönnbergsskolan 132 13 30 

Ilsbo skola 61 2 7 

Gnarps skola 118 14 37 

Bringsta 124 7 22 

Arthur Engberg 66 6 10 

 

Vt 2022 

Enhet Antal elever Antal ÅP Antal EA 

Bergsjö skola 355 20 91 

Lönnbergsskolan 132 19 34 

Ilsbo skola 63 6 4 

Gnarps skola 118 16 10 

Bringsta 123 8 16 

Arthur Engberg 66 6 7 

 

Ganska kraftiga förändringar kan iakttas på ett par enheter. Det jobbas väldigt 

mycket med undervisningsutveckling just nu. Det är bra. 
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Forts § 19 

Vi har en ambition att utvärdera ÅP i intervallet 4-6 veckor. Vi lyckas inte alltid 

leva upp till det, men arbetar med frågan. 

Så vitt vi kan bedöma har i stort sett alla som inte når målen för godkänt antingen 

ÅP eller EA eller båda. Att EA och ÅP förändras om insatser inte ger resultat kan vi 

inte bedöma övergripande med nuvarande system. Detta behöver vi komma åt. 

Det förekommer brister i dokumentationen i Unikum. Detta behöver vi jobba 

hårdare med. 

Helena van Brakel, Skolskjutssamordnare rapporterade Statsbidrag 2022: 

 

 

Beslutsunderlag 

Statsbidrag Doknr 130110. 

Årsplan 2022, mars Doknr 130158. 
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§ 20 Dnr 2022-000029 

Övriga frågor 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, Utbildningschef redovisade en utförligare analys av årshjulets 

punkt kränkningar, från förra utskottet. 

Analys av kränkningsanmälningar som inkommit till huvudmannen 2021: 

Knappt 170 kränkningar har rapporterats. Av dessa är knappt 120 fysiska händelser 

(varierande grader av kroppskontakt), medan ca 70 är av verbal eller skriftlig natur. 

Andra urskiljbara underavdelningar är kränkningar av sexuell natur (9) och 

psykiska (20). 9 kränkningar har skett på fritidshemmet och 22 på förskolan. Bland 

anmälningar på skolan dominerar skolgård (72). Därefter kommer korridor (24). 

Kränkningar i anslutning till idrott är 6 stycken. 3 anmälningar gäller IT-relaterade 

kränkningar. 

Av skolorna har Bergsjö flest anmälningar (60). Lönnberg har 10, Ilsbo 10, Gnarp 

45, Bringsta 10 och Arthur Engberg en. I procent till antalet elever på skolan 

fördelar sig anmälningarna så här: Gnarp 38,1%, Bergsjö 16,9%, Ilsbo 15,9%, 

Bringsta 8,1%, Lönnberg 7,5% och Arthur Engberg 1,5%. Underlaget på förskola 

och fritids är för litet för att det ska vara meningsfullt att göra motsvarande 

indelning. 

Slutsatser 

Det är rimligt att anta anmälningsgraden är för liten på fritidshemmet. Det är 

orimligt att vi bara skulle ha haft nio kränkningsincidenter på fyra enheter under ett 

helt år i en så relationstät verksamhet. Vi kan inte utesluta att personalen missar 

kränkningar som sker, men det sannolika är att personalen ser och ingriper, men 

glömmer att göra anmälan till rektor vid arbetsdagens slut. 

Det är rimligt att anta att motsvarande resonemang gäller även Arthur 

Engbergsskolan. 

Vad gäller förskola är problematiken annorlunda. Det är mycket svårt att avgöra 

vad som är en kränkning med små barn involverade. Frågan diskuteras på våra 

förskolor och antalet anmälningar har ökat. Vi är inte oroliga för att personalen 

skulle ha dålig uppsikt över barnen och missa händelser av kränkande natur. 

Det är möjligt att Bringsta och Lönnberg missar eller glömmer att anmäla 

kränkningar till huvudman. Visserligen strävar vi efter att inga kränkningar ska ske, 

men givet uppgiftens svårighetsgrad torde ett tiotal anmälningar (en var tredje 

fjärde vecka) vara i minsta laget.  

Bergsjö och Ilsbo förefaller arbeta väl i enlighet med styrdokumenten. 
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Forts § 20 

Gnarps skola sticker ut. Här återstår mycket att göra. Ett intensivt arbete pågår och 

mycket har gjorts. För ett drygt år sedan var personalen knappast i skick att hantera 

anmälningar till huvudman. Det finns inga pålitliga siffror, men mot bakgrund av 

hur situationen såg ut strax före att mellanstadiet flyttades kan det ha handlat om 

20-30 kränkningar per vecka. 

Endast tre kränkningar på nätet torde vara på tok för lite. Här är problemet att vi 

inte kan hålla uppsikt på vad som händer utan är beroende av vad som förs fram till 

vår kännedom. Vi behöver en strategi för hur vi ska hantera detta. 

Vi vet att idrotten med omklädningsrum och duschar upplevs som relativt otrygga 

områden. Sex kränkningar på alla enheter under ett helt år måste vara på tok för lite. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vi har för dålig uppsikt 

• på nätet 

• på fritids 

• på idrotten 

och att rutinen att anmäla till huvudman bör stärkas på 

• förskolan 

• Arthur Engbergsskolan 

• Lönnbergsskolan 

• Bringsta skola. 

Analysen har gjorts av Per Dahlström och Thomas Larsson och kommer att 

diskuteras och åtgärdas i ledningsgruppen i samband med att 

värdegrundsdokumentet revideras. Nät-frågan har sedan tidigare uppmärksammats i 

detta sammanhang. 

Avtal för lärarnas förtroendetid 

Stefan Berg (NoP) efterfrågar en redovisning av diskussionerna gällande avtal för 

lärarnas förtroendetid. Thomas Larsson, Utbildningschef redovisar att på Bringsta 

och Arthur Engbergskolan är det 100 % anslutna till avtalet förtroendetid, Bergsjö 

och Lönnbergsskolan är mer än hälften anslutna. 
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§ 21 Dnr 2022-000031 

Frågor/punkter till nästa möte  

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor från dagens möte till nästa utbildningsutskott 2022-04-12. 

 

 

 


