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§ 1 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordning 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen 
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§ 2 Dnr 2021-000002  

Genomgång av föregående protokoll 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom utbildningsutskottets protokoll från 2020-12-08.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från 2020-12-08 finns som underlag till kallelsen.  
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§ 3 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. 

Från 1 februari återgick skolorna i Nordanstig helt till närundervisning. Uteidrott, 

öppna klassrum på rasterna och utspridda luncher är några av åtgärder som införts 

på skolorna. 

Personalfrånvaron är fortfarande hög och det är svårt uppskatta vad som är 

coronarelaterat.  
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§ 4 Dnr 2021-000004  

Ekonomirapport 2021 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets förslag 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta den preliminära 

bokslutsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade den preliminära bokslutsrapporten 2020. 

Underskottet beräknas uppgå till - 1,5 miljoner och handlar till största delen om 

personalkostnader.  

En oväntad faktura från Hudiksvalls kommun på 1,3 miljoner påverkar resultatet.  
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§ 5 Dnr 2021-000005  

Verksamheten informerar 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för hur upplägget med 

distansundervisning har bedrivits från december fram till 1 februari när skolorna 

återgick till närundervisning.  

Gnarps skola: 

Utbildningschefen redogjorde även för tillsättande av tf. rektorstjänst i Gnarp, 

Cartin Freidenvall som innehar ett vikariat fram till 1 april då ordinarie rektor  

Katrinn Bylund börjar sin anställning. 

Gnarps årskurs 4, som idag går på Bringsta skola och årskurs 5, som går på Bergsjö 

skola kommer att flyttas tillbaka till Gnarps skola HT 2021. 

Enkäter kommer att genomföras för att få en bild av var eleverna önskar att gå HT 

2021. Detta för att kunna planera för placeringar och skolskjutsar.  
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§ 6 Dnr 2021-000006  

Årsplan 2021 

Utbildningsutskottets förslag 

Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna informationen och analyser för årsplan 

februari 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade årsplan februari 2021.  

Analys av betygsresultaten kommer att redovisas i mars. 

Antalet åtgärdsprogram och extra anpassningar har ökat vilket förmodligen beror på 

att det finns högre ambitioner att stötta eleverna nu än tidigare. 

Arbetet med att göra tjänsterna på fritidshemmet mera attraktiva fortsätter. 

 

Behörighet per februari 2021 

 

Enhet  Pedagog. tot Pedagog. beh % behörig/fsk-ped 

Bergsjö skola  34 25 74 

Lönnbergsskolan 12 12 100 

Ilsbo skola  6 5,2 87 

Gnarps skola  8,4 7 83 

Bringsta skola  13,2 11,7 89 

Hassela skola  4,3 4 93 

Lönnberg fritids 4,6 2,6 56 

Ilsbo fritids  2 0,2 10 

Gnarps fritids  6 2,1 54 

Bringsta fritids 2,4 0,75 31 

Hassela fritids  1,4 0 0 

Bergsjö fsk  20,75 8,75 42 

Ilsbo fsk  7,8 4,8 62 

Gnarp fsk  14,6 7,7 53 

Harmånger fsk 18,6 11,9 64 

Hassela fsk  5,8 3,5 60 
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Åtgärdsprogram och extra anpassningar per februari 2021 

 

Enhet  Antal elever Antal ÅP Antal EA 

Bergsjö skola  376 54 152 

Lönnbergsskolan 141 24 44 

Ilsbo skola  69 5 12 

Gnarps skola  85 11 31 

Bringsta  143 5 32 

Arthur Engberg 61 4 10 

 

Annat modersmål 

Totalt omfattas 70 elever av modermålsundervisning vårterminen 2021. De fördelar 

sig på följande sätt över språken och olika skolor: 

 

Språk  Antal Skola antal 

Somaliska  37 Bergsjö, 37 

Arabiska  12 Bergsjö, 6 

Ilsbo,   2 

Harmånger   4 

Tigrinja  11 Bergsjö, 8 

Ilsbo,   3 

Thailändska  10 Bergsjö, 1 

Gnarp   1 

Ilsbo,   4 

Hassela   3 

Harmånger   1 

 

Trygghet och studiero 

Enheterna har vid läsårsstart analyserat och vidtagit åtgärder utifrån förra läsårets 

incidenter. Arbetet följdes upp i månadsskiftet november-december.  

 

Då arbetet med grundskolan gjordes mycket grundligt vid läsårsstarten har ingen 

ytterligare uppföljning gjorts av den. Analysen gäller förskolan, fritidshem och 

grundsär. 
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I september och februari genomför varje enhet en trygghetsobservation och en enkät 

med de äldre barnen, som analyseras av rektor och all personal (vid behov: 

barnhälsan) det aggregerade materialet analyseras av rektor och huvudmannen i 

oktober och mars. 

Det underlag som redovisades för utskottet: 

- Trygghet förskolan - huvudmannen 

- Trygghet och studiero fritidshemmet - huvudmannen 

- Trygghet och studiero grundsärskolan – huvudmannen 

 

Se separata dokument. 

 

Synpunkter och klagomål 

Det har inkommit 18 klagomål. Av dessa har fyra inkommit via webbsidans e-tjänst 

och 14 till kommunens Facebooksida. Merparten har handlat om hanteringen av 

Gnarps skola. 

 

Tillbud, olycksfall och incidentrapporter 

Antalet rapporterade incidenter i KIA 2020-01-01- 2020-12-31:  

91 st 

Av dessa var 41 st från höstterminen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Redovisningarna finns som underlag till kallelsen.  
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§ 7 Dnr 2021-000010  

Internkontrollrapport 2020 och Internkontrollplan för 
2021 

Utbildningsutskottets förslag 

Föreslå Kommunstyrelsen att besluta nedanstående interna kontrollpunkter för 

Internkontrollplan 2021: 

• 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 

• att patientsäkerhetsberättelse upprättats 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om interkontrollplan för 

utbildningsverksamheten 2021. Med utgångspunkt i föregående års internkontroll 

och med hänvisning till Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagen föreslår 

verksamheten ovanstående internkontrollpunkter 

Beslutsunderlag 

Interkontrollen 2020 visade att det brast i rutiner och uppföljning kring de valda 

områdena kränkande behandling, problematisk frånvaro samt extra anpassningar 

och särskilt stöd. Dessa kontrollpunkter är av synnerlig betydelse för verksamhetens 

förmåga att följa Skollagen. Det är av betydelse att 2021 följa upp att de justeringar 

i rutiner som gjordes fått avsedd verkan. Därför föreslås dessa punkter kvarstå även 

för 2021. 

Utbildningsverksamheten har även att följa Hälso- och sjukvårdslagen. Ett viktigt 

lagkrav är att det årligen upprättas en patientsäkerhetsberättelse. Därför föreslår 

verksamheten att denna kontrollpunkt tillförs för 2021. 
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§ 8 Dnr 2019-000357  

Skolinspektionens beslut 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade uppföljningsbeslut för huvudmannen 

gällande fritidshem, förskola, grundskola och grundskola. Huvudmannen följer 

enligt Skolinspektionen upp och utvecklar verksamheterna. Huvudmannen är helt 

godkänd.    
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§ 9 Dnr 2019-000358  

Skolinspektionens tillsyn av Bergsjö skola 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson redovisade uppföljningsbeslut för Bergsjö skola. Skolan är nu 

godkänd på alla områden Skolinspektionen tidigare utfärdat förelägganden på. 
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§ 10 Dnr 2021-000043  

Mått för uppföljning av biblioteks- och 
utbildningsverksamheten  

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen samt fortsätta diskussionen vid utskottet i mars.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) gav ledamöterna i uppdrag att fundera över frågan så att 

diskussionen kan fortsätta nästa utskott. 

 

Agenda 2030 

De Agenda 2030 mål som tydligast kan kopplas till biblioteks- och 

utbildningsverksamheten är 

 

• Nr 3, Hälsa och välbefinnande 

• Nr 4, God utbildning till alla 

• Nr 5, Jämställdhet 

• Nr 10, Minskad ojämlikhet 

• Nr 16, Fredliga och inkluderande samhällen 

 

Nr 4 är det självklara målet för utbildningsverksamheten. Nr 5, 10 och 16 härrör till 

utbildningsverksamhetens värdegrund, medan nr 3 både kan vara ett allmänt resultat 

av verksamheten och specifikt med avseende på t ex idrottsämnet och deltagande i 

Generation Pep eller andra aktiviteter som syftar till ökad rörelse, bättre kost och 

förbättrad hälsa.  

 

Biblioteksverksamheten påverkar mest inom målen 5, 10 och 16, men bidrar 

sannolikt, men mer diffust, även till nr 3 och 4. 

 

Det vore önskvärt att uppföljningsmått kan kopplas till Agenda 2030. 

 

Biblioteksverksamheten 

Utskottet bör vänta med att besluta nya mått för uppföljning av 

biblioteksverksamheten till dess att den nya biblioteksplanen tagit form. I arbetet 

med den nya planen bör diskussionen om dessa mått föras parallellt. Mått som 

redovisas idag är t ex antal lån och antal besökare. 
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Utbildningsverksamheten 

Tänkbara mått för uppföljning av utbildningsverksamheten är följande (med 

koppling till Agenda 2030 inom parentes): 

 

• Bedömningsunderlagen (4) 

• Måluppfyllelse i åk 3, 6 och 9 (4) 

• Meritvärde åk 9 (4) 

• Gymnasiebehörighet (4) 

• Trygghet och studiero (3, 5, 10, 16) 

• Elev- och vh-enkäter fritidshem och skola (3, 4, 5, 10, 16) 

• Antalet ÅP fritidshem (4) 

 

Det är inte alldeles solklart hur måtten ska utformas, men det förefaller rimligt att 

det går att göra dessa mått både mätbara och målsättningsbara med lite god vilja. 

 

Det behöver också föras en diskussion om på vilket sätt dessa mått mäter de mål 

som verksamheten själv satt upp. 
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§ 11 Dnr 2021-000048  

Biblioteksplan 2022 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen. 

Att utse Thomas Larsson, utbildningschef, Anette Nybom (S), Petter Bykvist (V) 

Lisa Bergman-Östman (C) Lena Gräntz  till en arbetsgrupp som ska arbeta med den 

nya biblioteksplanen 2022. Thomas Larsson är sammankallande i arbetsgruppen..  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef berättade om syftet med arbetet med 

biblioteksplanen 2022. 

Beslutsunderlag 

Mötet syftar till att tillsätta en grupp politiker som tillsammans med verksamheten 

ska arbeta fram en ny biblioteksplan som ska börja gälla 2022. Vi behöver också ha 

en mötesagenda för denna grupp. Planen ska omfatta berörda verksamheter 

(bibliotek, skola, kultur), den ska ange inriktning och omfattning, den ska inrymma 

samverkan med andra bibliotek (Helge) och den ska vara uppföljningsbar. 

 

Den skulle kunna ha denna struktur: 

 

1. Huvudmannens vision (exempel på områden är barn och unga, 

digital delaktighet och tillgänglighet) 

2. Uppföljningsbara mål för verksamheten 

3. Aktiviteter för att nå målen 

4. Beskrivning av uppföljning och redovisning 

 

För att underlätta arbetet bistår bibliotekschef Lena Gräntz med nedanstående. 

 

Biblioteksplan, revidering under 2021 

Jag ser fram emot att mötas för att ha intressanta diskussioner och visioner om 

kommunens bibliotek.  

Här har jag listat några intressanta frågeställningar, det finns fler som vi kan ta oss 

an allt eftersom. I den nuvarande biblioteksplanen finns det på slutet under rubriken 

Framtid beskrivet olika framtida behov, den sammanfattningen kan vi också 

använda oss av under arbetet. 
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 Jag har sammanställt en lista på länkar där man kan läsa vidare om olika frågor. 

Kungliga bibliotekets dokument Biblioteksplan 2.1 är en bra utgångspunkt för 

bibliotekplansarbetet.  

• Agenda 2030, hur får vi in kommunens mål i biblioteksplanen. 

 

• Digital delaktighet för kommuninvånarna. Hur kan biblioteket bidra 

till att utjämna klyftor. Hur ser kommunens digitaliseringsplan ut och 

var kommer biblioteket in. 

 

• Hur ska biblioteket arbeta strategiskt med barns delaktighet och 

inflytande. 

 

• Hur kan vi synliggöra bibliotekets verksamhet, bli mer tillgängliga 

och nå fler. Ett sätt är att utveckla en verksamhet med ett mobilt 

bibliotek (bokbil). Där har vi redan fått statligt bidrag för inköp av en 

bokbil tillsammans med Hudiksvalls och Ljusdals kommun. Där är 

det också intressant att utveckla ett samarbete över 

kommungränserna och dela på resurser. Ett annat sätt att öka 

tillgängligheten är att ha meröppna bibliotek. 

 

• Vilka nyckeltal ska vi använda oss av. Hur mäter man 

biblioteksservice, bibliotekets förtroende, biblioteket som ett 

demokratiskt offentligt rum, biblioteket som en plats som motverkar 

ensamhet och utjämnar digitala klyftor. 
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§ 12 Dnr 2019-000361  

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för det pågående arbetet med lokaler.  

Beslutsunderlag 

Hassela 

Nya entrén och nya fritidsavdelningen har nu tagits i bruk. Allt fungerar väldigt bra. 

Inflyttningen i förskolans lokaler har fördröjts till slutet av februari. Det har var 

mycket strul kring beställning av inredning mm och ett tag lutade det åt inflyttning i 

slutet av mars. Nu är vi tillbaks på slutet av februari, men det finns en stor oro i 

personalgruppen kring ytterligare förseningar. 

 

Gnarp förskola 

Tidigare aviserade eventuella förseningar på grund av markens beskaffenhet har 

kunnat avfärdas. Tyvärr har den initiala förseningen  medfört att tjälen nu hunnit gå 

i jorden innan allt arbete är klart. Det är osäkert om tidsplanen kan hålla, allt beror 

på väderleken.  

Bringsta 

Det finns stora problem på skolan som har med fukt, mögel och ventilation att göra. 

Detta påverkar även bibliotekets verksamhet. Vi kan inte avvakta ett framtida 

nybygge för dessa problem. Samtal med Teknik och service pågår kring 

hanteringen av detta. 

Bergsjö skola och idrottshall 

Teknik och service utreder ny placering av skola och permanent idrottshall. Än har 

inget rapporterats kring detta. Även tillfälliga tältlösningen av idrottshallen ligger 

på utredning hos Teknik och service. En placering vid Råsjövallen är ett 

förstahandsalternativ. Det skulle möjliggöra inhyrning av billiga omklädningsrum. 

Dock måste förekomst av eventuella gifter i marken från tidigare soptipp utredas. 
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§ 13 Dnr 2020-000306  

Motion om ökade resurser till skolan 

Utbildningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Verksamheten bedömer att det i nuläget inte krävs fler fysiskt närvarande personal 

för att förbättra arbetsmiljösituationen vid Gnarps skola. Det är i stället viktigare att 

arbeta för att höja den befintliga personalens kompetens, arbeta med strukturer och 

stärka ledarskapet i klassrummet.  

En tillförordnad rektor vid Gnarps skola är redan tillsatt.  

Utbildningschefen har redan mandat att söka statliga stöd. Motionen kan därmed 

anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) med flera har lämnat en motion där de föreslår skolan initialt får 

en riktad miljon kronor i ett år för fysiskt närvarande resurser i skolan, att 

skolchefen ges möjlighet att på egen begäran i första hand efterfråga statliga 

personella resurser och/eller i andra hand snarast också tillsätta en tillförordnad 

rektor i Gnarp samt att motionen behandlas skyndsamt.       

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Verksamheten bedömer att det i 

nuläget inte krävs fler fysiskt närvarande personal för att förbättra 

arbetsmiljösituationen vid Gnarps skola. Det är i stället viktigare att arbeta för att 

höja den befintliga personalens kompetens, arbeta med strukturer och stärka 

ledarskapet i klassrummet. En tillförordnad rektor vid Gnarps skola är redan tillsatt.  

Utbildningschefen har redan mandat att söka statliga stöd. Motionen kan därmed 

anses besvarad. (Erik Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2021-01-08, 

dok.nr. 123800.)     
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§ 14 Dnr 2019-000457  

Motion om möjlighet att låna konst på bibliotek. 

Utbildningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Kommunens biblioteksverksamhet har i dagsläget inte resurser för att driva igenom 

ett projekt för utlåning av konst.  

Motionen bör därmed avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att Nordanstigs kommun 

ska erbjuda allmänheten möjlighet att låna konst på biblioteket.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att kommunens 

biblioteksverksamhet har i dagsläget inte resurser för att driva igenom ett projekt 

för utlåning av konst. Motionen bör därmed avslås (Erik Hedlunds och Thomas 

Larssons tjänsteutlåtande 2021-01-11, dok.nr. 121942). 
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§ 15 Dnr 2021-000012  

Rapport/information från politiker 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kenth Hammarström (S) redogjorde för ett föräldramöte på Bringsta skola där ca 15 

föräldrar deltog. 

Det framgick att inte alla Gnarps vårdnadshavare tycker att det är en bra lösning 

med flytten till Bringsta. 

Alla tycker att det är bra att man gjort en åtgärd men de flesta vill få tillbaka Gnarps 

eleverna till Gnarps skola. Det efterlystes ett datum för återflytt samt löpande 

information.  
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§ 16 Dnr 2021-000013  

Frågor/punkter till nästa möte  

      

Sammanfattning av ärendet 

Mått för uppföljning 

      

      

      

 

 


