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§ 26 Dnr 2019-000015  

Godkännande av dagordning  

Utbildningsutskottets beslut 

Att tillföra lokalresursplan samt blanketter till övriga frågor men i övrigt godkänna 

dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) berättade att hon löpande kommer att redovisa några punkter 

från Januariuppgörelsen kommande utbildningsutskottsmöten. 

Stefan Berg (NOP) tillför under punkten övriga frågor lokalresursplan. 

Michael Wallin (M) tillför under punkten övriga frågor blanketter.  
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§ 27 Dnr 2019-000016  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Att föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) stämmer av att utbildningsutskottets ledamöter tagit del av 

föregående protokoll från 190219.  
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§ 28 Dnr 2019-000008  

Ekonomirapport 2019 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom går igenom Bokslutsrapport för Förskola, skola och 

bibliotek 2018 samt månadsuppföljning per 190228. 
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§ 29 Dnr 2019-000144  

Interkommunal ersättning 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom går igenom interkommunal ersättning. 

Sammanställning har bifogats handlingarna, som omfattar antal Nordanstigselever 

som går i annan verksamhet än kommunens, vårterminen 2019, vilket visar vilken 

årskurs samt vilken kommundel de kommer ifrån. Dessa handlingar kommer att 

läggas ut i Assistenten. 

Utskottet var positiva till att bjuda in vårdnadshavare och elever till ett möte, för att 

samtala om elevernas kommande års skolgång.  
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§ 30 Dnr 2019-000012  

Verksamheten informerar 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att utbildningsutskottet bjuder in nya rektorn för Gnarps skola, Ulrika Rova 

Johansson till utbildningsutskottets möte 190416. 

Att föreslå Kommunstyrelsen besluta att förskolan Senapskornet har åtgärdat de 

områden som påtalades vid tillsynen. 

I övrigt tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Månadsbrev från 190319 presenterades av Eva Fors, utbildningschef med följande 

punkter: 

 

- Ett urval ur januariavtalet 

- Nytt kommande läsår 

- Utdrag ur skollagen 

- Vad är en skriftlig individuell utvecklingsplan? 

- Vad är extra anpassningar? 

- Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd? 

- Några exempel på extra anpassningar 

- Några exempel på särskilt stöd 

- Hur ska extra anpassningar dokumenteras? 

- När ska en utredning om särskilt stöd göras? 

- Vad menas med att skyndsamt utreda behovet av särskilt stöd? 

- vad menas med andra svårigheter i sin skolsituation? 

- Vad ska en utredning innehålla? 

- Kan rektor delegera? 

- Vilken roll ska elevhälsan ha? 

- Hur ska skolan samarbeta med vårdnadshavare? 

- Behöver vårdnadshavare ge sitt medgivande? 
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Forts. § 30 

 

- Vad är ett åtgärdsprogram? 

- Hur ska ett åtgärdsprogram vara utformat? 

 

Uppdrag till rektor för Gnarps skola för år 2019 

Utbildningschefen ger rektor för Gnarp skola följande uppdrag: 

- Skapa ett positivt arbetsklimat i arbetslaget. 

- Organisera skolan och fritidshemmet så att eleverna får tillgång till  

legitimerade och behöriga lärare. 

- Tillsammans med all personal arbeta med skolans värdegrund och attityder. 

- Arbeta med och förankra regler och rutiner med både personal, elever och 

vårdnadshavare. 

- Hålla tilldelad budgetram. 

 

Uppföljning av rektors uppdrag 

- Rapportering en gång per månad till utbildningschef 

- I april till utbildningsutskottet redovisa hur rektor kommer att arbeta med de 

uppdrag som getts. 

 

Senapskornet, Nordanstigs Kristna Center  

Förskolan, Senapskornet har genomgått skolverkets utbildning matematiklyftet. 

Förskolans personal har också fått utbildning i programmering. Ledningen för 

förskolan har anställt utbildad förskollärare och barnskötare så kompetensen har 

ökat sedan tillsynen. 

Vid den tillsyn som genomfördes vårterminen 2018 uppmärksammades följande 

brister på förskolan Senapskornet, Nordanstigs kristna Center: 

- Förskolans förhållningssätt till matematik behöver anpassas till ett mer utvidgat 

matematikbegrepp för barn i förskolan och vila på en vetenskapligt grund. 

- Arbetet med teknik behöver utvecklas så barnen utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 
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Forts. § 30 

Senapskornet, Nordanstigs Kristna Center: 

 

Vid den tillsyn som genomfördes vårterminen 2018 uppmärksammades följande 

brister på förskolan Senapskornet, Nordanstigs kristna Center: 

- Förskolans förhållningssätt till matematik behöver anpassas till ett mer utvidgat 

matematikbegrepp för barn i förskolan och vila på en vetenskapligt grund. 

- Arbetet med teknik behöver utvecklas så barnen utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 

 

Förskolan, Senapskornet har genomgått skolverkets utbildning matematiklyftet. 

Förskolans personal har också fått utbildning i programmering. Ledningen för 

förskolan har anställt utbildad förskollärare och barnskötare så kompetensen har 

ökat sedan tillsynen. 
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§ 31 Dnr 2019-000011  

Redovisning av Årshjulet 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att Eva Fors, utbildningschef kompletterar med de överenskomna förändringarna i 

årshjulet samt redovisar ett nytt dokument på utbildningsutskottets möte 190416.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef redovisade förslag på en nytt årshjul för läsåret 2019-

2020. 

Förändringar i det föreslagna årshjulet diskuterades under mötet. 

 

Eva Fors redogjorde för elever med annat modersmål.  

135 elever har annat modersmål varav 75 elever undervisas i sitt modersmål på 23 

olika språk. Rektor Eva Klang har till uppdrag att få kontot nyanlända/modersmål i 

balans och att redovisa det på utbildningsutskottet i april.  
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§ 32 Dnr 2018-000416  

Kommunstyrelsens delegationsordning 2019. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Bifogat till kallelsen: 

Arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun samt 

tjänsteutlåtande. 

Tjänsteutlåtande från Eva Engström, reviderad delegationsordning för 

kommunstyrelsen att gälla från 1 januari 2019. 

 

Utbildningsutskottets ledamöter informerade sig om de förändringar som skett i 

delegationsordningen.  
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§ 33 Dnr 2018-000418  

Utbildningsutskottets uppdrag. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef gick igenom utbildningsutskottets uppdrag 

mandatperioden 2019-2022.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Bland 

ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. 

I utbildningsutskottets verksamheter ingår: 

förskola  

förskoleklass 

grundskola och grundsärskola 

fritidshem 

annan pedagogisk verksamhet 

elevhälsa 

folkbibliotek 

kommunens konstsamling 

 

Utbildningsutskottets uppgifter: 

Bereda de ärenden inom utskottets verksamheter som ska handläggas av 

kommunstyrelsen och i dessa ärenden lägga fram förslag till beslut. 

Uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde. 

Fatta beslut i ärenden där beslutanderätten har delegerats till utskottet. 

Omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet. 
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§ 34 Dnr 2018-000271  

Revisionsrapport: Granskning av förutsättningar för 
god måluppfyllelse i grundskolan. 

Utbildningsutskottets beslut 

Upphäva utbildningsutskottets § 21/2019. 

Utbildningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten. 

Reservationer 
Stefan Bergh (NOP) reserverar sig skriftligen mot beslutet: 

 

Stefan Bergh och Nordanstigspartiet.se reserverar sig mot verksamhetens förslag till 

yttrande över revisionsrapporten.  

Vi har ingenting i sak emot yttrandet, som syftar till att uppmärksamma 

kommunstyrelsen på att vi belyser problematiken, och att vi påvisar vilka insatser 

som vi anser behöver arbetas med framöver.  

Vi motsätter oss dock att vi ej gör ett tillägg i svaret, genom mitt tidigare yrkande 

som påvisar att en ytterligare förstärkning behövs genom att tilldela utskottet en 

ökad budgetram, för att åstadkomma förbättringar på de brister som påtalats.  

 

Vi reserverar oss dessutom kraftfullt mot att vi upphäver paragraf 21/2019. 

Då detta tidigare yrkande röstats igenom i utbildningsutskottet och bör lyftas i 

kommunstyrelsen enligt gängse norm och rutiner i den politiska processen.  

Samt att yrkandet ej står i strid till verksamhetens nya förslag till yttrande över 

revisionsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning om förutsättningar för god 

måluppfyllelse i grundskolan. 

De har särskilt uppmärksammat kommunstyrelsen på att revisionen ser allvarligt på 

det låga resultatet i skolan. 

Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de 

rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis de som 

framgår av rapportens sammanfattning. De önskar också svar på om 

kommunstyrelsen har analyserat varför elever i så stor utsträckning väljer andra 

skolor än kommunens egna. Om det finns en sådan kartläggning/analys vill de ta 

del av denna. 

Utbildningsutskottet har tidigare behandlat ärendet i § 21/2019-02-19.  

http://nordanstigspartiet.se/
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Forts. § 34 
 
Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över 

revisionsrapporten (Eva Fors tjänsteutlåtande 2019-03-15).  

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till Eva Fors förslag till yttrande över 

revisionsrapporten. 

Stefan Bergh (NOP) yrkar avslag. 

Anette Nybom (S) yrkar att utbildningsutskottets § 21/2019 upphävs. 

Stefan Bergh (NOP) yrkar avslag på att § 21/2019 upphävs.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Stefan Berghs yrkanden om 

verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten och finner sitt yrkande 

antaget. 

Omröstning begärs. Utbildningsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Anette Nyboms yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Stefan Berghs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med fyra Ja mot ett Nej antar utbildningsutskottet Anette Nyboms yrkande. 

Lisa Bergman-Östman (C), Michael Wallin (M), Petter Bykvist (V) och Anette 

Nybom (S) röstar ja. Stefan Bergh (NOP) röstar Nej. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Stefan Berghs yrkanden om 

utbildningsutskottets § 21/2019 ska upphävas och finner sitt yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Utbildningsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Anette Nyboms yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Stefan Berghs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med tre Ja mot två Nej antar utbildningsutskottet Anette Nyboms yrkande. 

Lisa Bergman-Östman (C), Michael Wallin (M), och Anette Nybom (S) röstar ja. 

Stefan Bergh (NOP) och Petter Bykvist (V) röstar Nej. 
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§ 35 Dnr 2018-000298  

Framtida statsbidrag 

Utbildningsutskottets beslut 

Att uppdra Christina Myhrer att bifoga en sammanställning på sökta statsbidrag per 

190318. 

I övrigt tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Myhrer redovisar sökta statsbidrag sökta fram till 190318 samt de 

statsbidrag som är sökbara under vårterminen 2019.  
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§ 36 Dnr 2019-000143  

Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg 

Utbildningsutskottets beslut 

Att uppdra åt Kommunstyrelsen att göra en utvärdering av busskorten Ung i 

Nordanstig samt Ung i Gävleborg.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Myhrer, skolskjutshandläggare lämnar historik, regler och kostnader 

gällande busskorten Ung Nordanstig och Ung i Gävleborg.  
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§ 37 Dnr 2018-000321  

Gnarps skola 

Utbildningsutskottets beslut 

Att bjuda in Ulrika Rova Johansson till utbildningsutskottets möte 190416.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef redogjorde för handlingsplan för Gnarps skola. Nya 

rektor Ulrika Rova Jonasson kommer att redogöra för verksamheten på 

utbildningsutskottets möte 190416.  
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§ 38 Dnr 2019-000149  

RUN 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att utbildningsutskottet tar upp digitalisering som en punkt på utbildningsutskottets 

möte  190416 

Att Eva Fors undersöker ev. deltagande på skolriksdag 6-7 maj i Stockholm.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef och Anette Nybom (S) rapporterade från Runriksdagen i 

Sundsvall. Många intressanta föreläsningar. 

 

Digitalisering mycket viktig fråga som det pratades mycket om på Run-riksdagen. 

Vilka krav ställs? 

 

Foldern Handlingsplan 2019 regionalt utvecklingsnätverk delades ut under mötet. 

 

Kommande "utbildningstillfällen": 

Systematiskt kvalitetsarbete RUN 25-26 april Elite Hotell Knaust Sundsvall. 

(Politiker och skolchefer) 

 

Skolriksdag 6-7 maj i Stockholm, Eva Fors kollar upp möjligheten att delta.  
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§ 39 Dnr 2019-000134  

Övriga frågor 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att uppdra till Eva Fors att ta fram underlag till de frågor som Stefan Berg önskat 

svar på.  

 

Att uppdra till Eva Fors att arbeta för att blanketterna ses över samt att arbeta med 

att verksamheterna tar fram ett gemensamt välkomstbrev.  

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Bergh (NoP) tog upp Lokalresursplan. Stefan Berg bifoga frågor till Eva 

Fors. 

 

Michael Wallin (M) tog upp att vissa  blanketter gällande skola och barnomsorg bör 

ses över och förändras samt att ett gemensamt välkomstbrev för alla skolor borde 

tas fram.  

Beslutsunderlag 

Stefan Bergs frågor till Eva Fors: 

 

1. Hur många elever går det i dagsläget i Lönnbergsskolan åk F-3 

   Särredovisa grundsär 1-3 

   Särredovisa grundsärskolans träningsklass 

 

2. Hur många elever går det i dagsläget i Bergsjö åk 4-9 

   Särredovisa grundsär 4-9 

   Särredovisa åk 10 

 

3. Hur många elever går det i dagsläget i Ilsbo  

   Särredovisa förskola 

   Särredovisa F-klass 

   Redovisa åk 1-5 

   Särredovisa  fritidshemsverksamheten 
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Forts § 39 

 

4. Hur många elever går det i dagsläget i Hassela 

   Särredovisa förskola 

   Särredovisa f-klass 

   Redovisa åk 1-6 

   Särredovisa  fritidshemsverksamheten 

 

5. Hur ser planen/underlagen från Sweco-rapporten ut gällande 

ombyggnad/tillbyggnad utav skollokalerna i Ilsbo och Hassela? 

Hur stora är lokalerna tänkta att bli i hänsyn till investeringarna enligt Sweco-

papporten? 

 

Yrkanden 

Michel Walin (M) yrkar att likvärdigt välkomstbrev till alla skolor tas fram.   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 40 Dnr 2019-000152  

Beslut om utbildningsutskottets möte 190820 

Utbildningsutskottets beslut 

Att utbildningsutskottet inväntar mängden ärenden innan beslut tas om att ställa in 

utbildningsutskottets möte 190820.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag om att ställa in utbildningsutskottets möte 190820 diskuterades.  
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2019-03-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 41 Dnr 2019-000010  

Rapport/information från politiker 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Run-riksdag i Sundsvall 
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2019-03-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 42 Dnr 2019-000009  

Vad ska redovisas till kommunstyrelsen? 

      

Sammanfattning av ärendet 

Årshjulets punkter 

Yttrande till revisionen 

Busskorten Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg 

Interkommunala ersättningen 
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2019-03-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 43 Dnr 2019-000007  

Frågor/punkter till nästa möte 

    

Sammanfattning av ärendet 

Handlingsplan för att få budget i balans från rektorerna. 

Rektor Eva Klang lämnar redovisning för budget i balans för kontot 

nyanlända/modersmål. 

Gnarps skola information samt besök av rektor Ulrika Rova Johansson. 

Lokalresursplan. 

Digitalisering i skola och förskola 

      

      

      

 

 


