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Stefan Bergh (NOP) 
Petter Bykvist (V) 
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Övriga deltagande Thomas Larsson, utbildningschef 
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Irina Alexeeva, ekonom 

Utses att justera Stefan Bergh (NOP) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2021-12-09 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 108-115 

 Helena Van Brakel  

 Ordförande 

  

 Lisa Bergman Östman  

 Justerare 

  

 Stefan Bergh    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-12-07 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-10 Datum då anslaget tas ned 2022-01-01 
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§ 108 Dnr 2021-000001 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

Elevrådet på Bergsjöskola har inkommit med en fråga angående Ung i Nordanstig 

busskort. 

Ärende 9 Rapport/information från politiker tas bort från dagordningen. 

Ärende 10 Frågor/punkter till nästa möte tas bort från dagordningen. 
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§ 109 Dnr 2021-000002 

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisa Bergman Östman (C) går igenom protokollet från 2021-11-09. 

Beslutsunderlag 

Protokollet från 2021-11-09 finns som underlag till handlingarna. 
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§ 110 Dnr 2021-000003 

Verksamhetsuppföljning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef meddelar att prognosen är oförändrad sedan 

senaste utbildningsutskott 2021-11-09.  
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§ 111 Dnr 2021-000004 

Ekonomirapport 2021 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets föreslår 

Kommunstyrelsen beslutar. 

Överlämnar verksamhetens rapporter till kommunstyrelsen. 

Godkänna ekonomirapport med analyser och åtgärdsprogram som är gjorda för 

november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonomi redovisade ekonomirapporten november 2021. 

Månadsresultat 

 

Analys av månadsresultat 

Det finns inga förändringar jämfört med föregående period. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Inga nya insatser har påbörjats. 
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Forts. §111 

Antal årsarbetare och antal anställda per månad 

 

Sjukfrånvaro per månad 
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Forts. §111 

Analys 

Den branta ökningen i september har planat ut något till oktober. Insatser kring 

sjukfrånvaro fortsätter som planerat. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning förskola, skola och bibliotek per 2021-11-30. 

Månadsrapport november 2021. 
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§ 112 Dnr 2019-000361 

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschefen redogjorde för lokaler, skola och förskola 

december 2021. 

Stallet, Stallbacken 

Utredningen av möjligheterna att förvandla Stallet till bland annat förskola pågår. 

Ett informationsmöte är planerat till 2021-12-14. Det finns en irritation i 

personalgruppen över att ingenting görs åt Stallbackens lokaler samtidigt som man 

lite grand misstror möjligheterna att bygga om Stallet. 

Arthur Engbergskola och förskola 

Arbetet med utrymningsvägen förskola står still. Oro över att det inte ska slutföras 

innan vintern. Ett avbräck för förskola att inte kunna utnyttja de två avstängda 

rummen. Ett klassrum är kallt eftersom tätning saknas kring nyinsatta, öppningsbara 

fönster. 

Gnarp förskola 

Vi har inte fått något nytt datum för slutbesiktning. Entreprenör hävdar fortfarande  

2021-12-15. De flesta av de barn som skulle skolas in i början av januari kan vänta 

några veckor. Vi ligger på för att få nya datum. 

Bringstaskolan 

Det återstår fortfarande saker invändigt att åtgärda utifrån akutlistan som togs fram i 

somras. En ny verksamhet flyttar in i skolans lokaler, Lotsen. Det innebär att skolan 

får kraftfull verksamhetshjälp av Lotsens brukare. Även Lotsen är glada åt denna 

lösning. 

Idrottshall  

Inget nytt att redovisa kring hallbygget. Vad gäller lösningen av de 100 timmarna 

idrott som tillkommer höstterminen 2022 står det klart att detta inte kan lösas med 

de insatser som finns idag. Paddelhall, simhall och Östlunds gym räcker alltså inte 

till. Det behövs något mer och kostnaderna för detta kommer att öka. 
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§ 113 Dnr 2021-000005 

Verksamheten informerar 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschefen redogjorde för verksamheten informerar 

december 2021. 

Ifous 

Forskningsprogrammet inom Ifous som heter Fokus undervisning har nu dragit 

igång. Inblandade rektorer, processledare och pedagoger har varit två dagar i 

Göteborg på uppstartskonferens. Innehållet togs väl emot. Vi ser att detta kommer 

att hjälpa oss att implementera det vi redan håller på med. Merarbete blir i 

utvärdering och rapportskrivande och kommer att uppvägas av bättre fart i 

utvecklingen är vår prognos. 

Förtroendearbetstiden 

Arbetet med att få fram nödvändiga avtal pågår för fullt. Diskussionen på 

verksamhetens samverkansgrupp var försiktigt positiv från fackligt håll. 

Arbetsmiljö Gnarp 

Lärarförbundet och arbetsgivaren har samsyn kring situationen på Gnarps skola. 

Arbetsmiljön för personalen är inte tillfyllest. Det saknas kollegial samsyn, 

arbetslagen fungerar inte. Sjukfrånvaron är oerhört hög. Fack och arbetsgivare 

adresserar personalen gemensamt 2021-12-06. 

Bergsjö skola 

Ledningssituationen och arbetsmiljön för personal på högstadiet är inte tillfyllest. 

Det finns ett stort missnöje i personalgruppen med situationen. Tillsammans med 

lokala fackliga företrädare inventerar verksamhetsledningen läget och kommer att 

besluta om åtgärder. Rektor arbetar hemifrån året ut. Externt rektorsstöd har 

kopplats till skolan. 

Prisbeslut 

Budget 2022 och skolpeng 2022 är klara. Ett förslag avseende prisbeslut har 

skickats till kommunstyrelsen för beslut 2021-12-14. Därefter kommer alla externa 

aktörer att få information. 

Suntarbetsliv.se 

Kommunledningen har på utbildningsverksamhetens förslag fattat beslut om att 

ansöka om resurshjälp från Suntarbetsliv för att komma tillrätta med den höga 

sjukfrånvaron. Arbetet har redan påbörjats på de två pilotenheterna Gnarps skola 

och Gnarps förskola. Det är inte säkert att ansökan beviljas, men organisationen 

förutspådde goda chanser. I händelse av avslag kommer arbetet på pilotenheterna 

att fortskrida enligt tidigare planer. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 113 

Utredning utbildningsverksamhetens lokalförsörjning åk 7-9 
Utredningen har ännu inte gått vidare till upphandling då Tillväxt och service inte 

haft tid för ett möte. 
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§ 114 Dnr 2021-000006 

Årsplan 

Utbildningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar. 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschefen redovisade följande enligt årsplanen. 

Strategierna 

Redovisas i februari för Årsplan 2021 och återkommer i juni enligt Årsplan 2022. 

Kränkningar 

 

Kränkningar 2021-06-03-2021-12-02 

Redovisade i Interna e-tjänster 

  

Bergsjö skola 34 

Bringsta skola  4 

Gnarps skola 24 

Lönnbergsskolan 3 

Bergsjö förskolor 0 

Ilsbo förskola 6 

Strömsbruks förskola 1 

Gnarps förskolor 2 

Ilsbo skolan 1 

Arthur Enbgergskolan 1 

SUMMA: 76 
 

Vad gäller systemet vi använder för kränkningar är vi nöjda med e-tjänsten för 

personal att anmäla till rektor. Vi uppfattar att tjänsten underlättat själva 

anmälningen. Ciceron fungerar dåligt som kommunikation mellan rektor och 

huvudman. Vi kommer att byta till systemet PMO under våren. 

Vi har färre kränkningar i år än när vi satte fokus på det för ett drygt år sedan. 
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§ 115 Dnr 2021-000011 

Övriga frågor 

Utbildningsutskottets beslut 

Thomas Larsson, utbildningschefen gavs i uppdrag att formulera detta i ett brevsvar 

till avsändaren. 

Sammanfattning av ärendet 

Elevrådet på Bergsjöskolan har ställt en fråga angående Ung i Nordanstig busskort.  

Elevrådet undrar om det är möjligt att få busskort som funkar i hela Gävleborgs län, 

under hela dygnet. Om inte, kan vi betala en slant för att utöka våra busskort? 

Beslutsunderlag 

Svaret från utbildningsutskottet blev: Blir en extra kostnad för Nordanstigs 

kommun att uppgradera Ung i Nordanstig busskort till Ung i Nordanstig Gävleborg 

busskort. Förslag från utskottet att elevrådet bjuder in utbildningsutskottets 

ordförande till ett elevråd för mer information om Ung i Nordanstig busskort. 

 


