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§ 43 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordning 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen med komplettering under övriga frågor.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) önskade ta upp kulturskolan under övriga frågor. 

Petter Bykvist (V) önskade ta upp facklig information under övriga frågor.  
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§ 44 Dnr 2021-000002  

Genomgång av föregående protokoll 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom protokollet från 2021-04-13 

Beslutsunderlag 

Protokollet från 2021-04-13 finns som underlag till kallelsen.  
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§ 45 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 berättade att det är ett positivare läge i landet och 

Gävleborgs län än tidigare. 

Inget alarmerande just nu på våra skolor och förskolor. Allt flera i samhället har nu 

fått sitt vaccin. 

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 46 Dnr 2021-000003  

Verksamhetsuppföljning 2021 

Utbildningsutskottets föreslår kommunstyrelsen 

att anta månadsrapport med analys och åtgärder för förskola, skola och bibliotek 

april 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade månadsrapport för utbildning för förskola, skola 

och bibliotek för april 2021. 

Beslutsunderlag 

Analys av månadsresultat 

Den stora skillnaden gentemot föregående månad är att de interkommunala 

kostnaderna nu kunnat prognosticeras. Dessa tyngs hårt av att vi har fler elever 

utanför vårt eget hägn i år än vad vi har haft tidigare. Det har också tillkommit 

kostnader för enskilda elever i träningsklass och grundsärskola som är mycket höga. 

Några placeringar av barn i andra kommuner har också dragit iväg. Det kan komma 

ytterligare kostnader dessutom. Prognosen på IKE är -1,3 mkr, vilket utgör hela 

skillnaden gentemot föregående månad då den totala avvikelsen var 0,5 mkr. Nu är 

den 1,8. 

På enhetsnivå är avvikelserna mycket små jämfört med föregående månad. Gnarps 

skola är fortfarande den tyngsta posten. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Kostnaderna för IKE låter sig inte påverkas i ett kortare perspektiv. Den enda 

rimliga motåtgärden mot skenande kostnader är ett långsiktigt arbete med 

attraktionen i det egna erbjudandet. Inom ramen för våra utvecklingsstrategier pågår 

ett sådant arbete. Det är sannolikt att vi de närmaste åren kommer att iaktta en 

kraftig kvalitetsutveckling och ett därmed allt attraktivare erbjudande i 

åldersspannet 1 - 16 år. På sikt kommer kommunens kostnader för IKE därför att 

minska. Fördelen med att ha en större del av utbildningskostnaderna inom den egna 

regin är att de går att påverka. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaro och vikariekostnader fortsätter. Ett pilotprojekt 

på Gnarps skola och Gnarps förskola är i sin linda. Effekten på coronaåret 2021 

kommer sannolikt att vara minimal, men här bygger vi för framtiden. 

Verksamhetsledningen har som mål att nå ner till föregående månads prognos om 

ett underskott på 0,5 mkr. Vi räknar med att ytterligare statliga intäkter täcker upp 

för 300 tkr. 1,0 mkr är det sparbeting vi ålägger oss enligt nedanstående: 

 

Enheter enligt senare specifikation      -500 tkr 

Utvecklingskonto personal                  -150 tkr 
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Forts. § 46 

 

IKE fakturering retroaktivt                  -100 tkr 

Kompetensutveckling                          -100 tkr 

Gemensam administration                   -150 tkr 
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§ 47 Dnr 2021-000004  

Ekonomirapport 2021 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att anta ekonomirapporten med analyser och åtgärdsprogram som är gjorda för april 

2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade ekonomirapporten för april 2021. 

Avvikelse från budget för rektorsområdena - 2,5 

Avvikelse från budget totalt för utbildning är - 1,8 miljoner.  

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport för april 2021 finns i sin helhet som underlag till kallelsen 
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§ 48 Dnr 2019-000361  

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslut 

Det är utskottets enhälliga mening att uppmärksamma Ledningsutskottet på det (sen 

många år) eftersatta underhållet på Bringsta skola. Eftersatt underhåll som får 

konsekvenser för såväl elever som personal avseende arbetsmiljön för den 

pedagogiska verksamheten vilket drabbar eleverna. 

Bristerna har påtalats upprepade gånger bl.a. i samband med skyddsronder. Akut 

behöver en åtgärdsplan upprättas (se bilaga) tillsammans med rektor samt medel 

anslås för att åtgärda dessa mest akuta brister. Vi måste göra detta för att något 

sånär leva upp till skollagens krav på ”ändamålsenliga” lokaler 

Utbildningsutskottet önskar en återkoppling i ärendet. 

 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Elfgren och Katarina Nordell, rektorer på Bringsta skola besökte 

utbildningsutskottet och berättade om de problem som finns med Bringstas lokaler 

och utemiljö. 

Sen lång tid tillbaka råder ett eftersatt underhåll av yttre och inre miljö på Bringsta 

skola. Därtill finns arbetsmiljöproblem pga lukt, ventilation mm.  

Rektor från Bringsta skola redogjorde vid senaste utbildningsutskott för problem i 

den fysiska miljön, som skolan brottas med. Listan på dessa var lång! 

Det eftersatta underhållet har medfört arbetsmiljöproblem för såväl elever som 

personal.  

Därutöver medför det konsekvenser som inskränker det pedagogiska arbetet och 

därmed drabbar verksamhetsutövningen och eleverna. 

Skolverksamheten i Harmånger ingår i kommunens långsiktiga investeringsplan, 

där en ny skola ska byggas i Harmånger. Men skolbygget är ännu ej i 

planeringsskedet så det kommer att ta flera år. 

Kortsiktigt måste arbetsmiljöproblem i den fysiska miljön åtgärdas. Utredning av 

detta pågår och rapport med analys ska komma. Här behöver avsättas ekonomiska 

medel för åtgärder. 

Akut måste det mest eftersatta underhållet åtgärdas (se bifogad lista). Detta är 

åtgärder för att eliminera otrygga miljöer för eleverna, ytskiktsbehandling i vissa 

nedslitna delar av innermiljöerna, åtgärder för att förhindra olycka vid 

busshållplatsen, skolgård som behöver fräschas upp (sprucken asfalt, vildvuxna 

planteringar mm). Sammantaget åtgärder som påpekats i samband med skyddsrond 

ett flertal år. Sammantaget åtgärder med stor betydelse för personal och elevers 
trygghet och trivsel. Vi måste göra detta för att något sånär leva upp till skollagens 

krav på ”ändamålsenliga” lokaler.  
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Bringsta skola – akuta åtgärder 

 
Utomhus 

Bullerplank mot E4 – för att få en bättre utemiljö och minska störande syn- och 

ljudintryck från klassrummen 

Tvätta fasad (tegel) – klotter och smuts 

Laga och måla de delar som är panel/trä 

Markarbete på skolgårdar och infarter – jämna ut/snygga till/avgränsa, så att vi 

slipper vattenansamlingar och förstörda fordon. 

Åtgärda doft i fettavskiljare så att vi slipper doften 

 

Idrott 

Avgränsat idrottsområde utomhus – multisportarena och sarg (området vid 

matsalen, grusplan/isbana), markberedning  

Längdhoppsgrop + löparsträcka – samma område som ovan. 

Insynsskydd mellan idrottssal och duschrum 

Duschbås i duschrum 

Uppgradera blandare och duschar. 

Förråd för fritidsaktiviteter för att frigöra utrymme till skolans behov – utrymme 

finns i korridor men det behöver byggas vägg. 

 

Skolgårdar 

En trygg och inbjudande lekmiljö – tankar och idèer finnas. 

 

Bussrunda, parkering, avlämningsplatser 

Skapa säker trafiksituation – behöver hjälp att se över 

 

Inomhus 

Åtgärda ventilation 

Luftvärmepumpar i alla klassrum för att kunna reglera kallt/varmt 

Ljuddämpande tak i alla salar 

Ljudutjämningssystem i en sal (elev med hörselnedsättning) 

Entrèer (inbyggda och isolerade) med klädhängare och skoställ - för att få varma 

och torra korridorer. 

Måla väggar och tak i korridorer 

 

 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för övriga lokaler, skola och förskola.  

Beslutsunderlag 

 

Bringsta skola 

Rektor och biträdande rektor var inbjudna för att informera om situationen vid 

Bringsta skola avseende den inre och yttre miljön. Se ”sammanfattning av ärendet” 

ovan. 
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Gnarps skola 

EPC-projektet har påbörjats. Det påverkar studiemiljön men måttligt. Klart enligt 

tidsplan i augusti vid skolstart. 

Gnarp förskola 

Arbetet med Gnarps förskola rullar på enligt plan. Grundarbeten blev något 

försenade och inflytt är nu planerad till 0917.  

Bringsta 

För närvarande genomförs intervjuer med personal på skolan och biblioteket i 

utredningssyfte. Det finns ännu inget besked om vad som behöver åstadkommas på 

kort eller längre sikt med lokalerna. Det har tagits fysiska prover som ännu inte 

analyserats färdigt. 

Rektor och biträdande rektor framträder på utskottet för att redogöras för 

situationen.  

Idrottshall och ny skola i Bergsjö 

Ett beslut om investeringsmedel för uppförandet av en permanent idrottshall i 

Bergsjö skolområde är påväg upp till KF i juni.  

Utbildningsverksamheten har redogjort för sina behov gällande ny skola i 

Bergsjöområdet inför Kommunstyrelsens ordförande och Utbildningsutskottets 

ordförande. Ett nytt diskussionstillfälle med berörda rektorer och enhetschefer är 

inbokat till 31/5. 
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§ 49 Dnr 2021-000005  

Verksamheten informerar 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

att godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson redogjorde för verksamheten informerar maj 2021. 

Punkten inleddes med att filmen visades från Hassela förskolas nyrenoverade 

lokaler.  

Beslutsunderlag 

Filmvisning  

När förskolan i Hassela öppnades 1 mars publicerades en nyhet på webbsidan och 

en film om de nya lokalerna hade producerats av kommunens 

kommunikationsavdelning. 

HÖK-avtalet 

Avtalet är tre-årigt och sifferlöst. 

En partsgemensam plan för förbättring av skolan ska tas fram. Den ska innehålla 

insatser inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning i 

syfte att trygga kompetensförsörjningen på lång sikt. I samband med detta löses den 

s k bilaga M ut med ett engångsbelopp om 2000 kr. Det var denna bilaga som 

reglerade lönehöjningar i samband med övergång till förtroendearbetstid 40 + 5. 

Centrala parter kommer att genomföra partsgemensamma arbeten med syfte att 

stötta det lokala arbetet med kompetensförsörjning. 

Skolmiljarden 

Beslut om användning av den s k Skolmiljarden har fattats.  

Tjänsteutlåtande från Thomas Larsson, utbildningschef finns som underlag till 

kallelsen. 

Gnarps mellanstadium 

Verksamhetschefen kommer att rapportera på KS i juni 2021, hur elevantalet vid 

Gnarps skola blir läsåret 21/22. I skrivande stund har 10 av 15 elever i åk 5 valt att 

stanna kvar på Bergsjö skola och 1 av 26 elever kvar på Bringsta skola. 

Biblioteksgruppen 

Biblioteksgruppen har haft nytt möte. Petter Bykvist har lämnat gruppen av 

personliga skäl.  

Minnesanteckningar finns som underlag till kallelsen.              
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§ 50 Dnr 2021-000043  

Mått för uppföljning av biblioteks- och 
utbildningsverksamheten  

Utbildningsutskottets beslut 

att godkänna informationen. 

att Thomas Larsson och Anette Nybom arbetar vidare med en matris som ska 

användas i kommande verksamhetsuppföljningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) ställde frågan: vad är det som gör att eleverna lyckas i skolan? 

Frågan ställdes som utgångspunkt för diskussion i utskottet.  
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§ 51 Dnr 2021-000006  

Årsplan 2021 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för årsplan maj 2021.  

Beslutsunderlag 
 

Fritidshem 

Behörighet och trygghet och studiero har redovisats i februari. Måluppfyllelse har 

redovisats i mars. 

Fristående förskolan 

Den fristående förskolan vid Hosiannaskolan i Gnarp skulle ha inspekterats under 

2020. På grund av pandemin har inspektionen skjutits upp. Datum har bokats till 

20210914. 

Skolplikt 

Det finns tre skolpliktsärenden i en och samma familj på skola X. Efter lång tids 

frånvaro har dessa barn nu gradvis  återvänt till undervisningen och går nu i skolan. 

Det finns en plan för ett eventuellt vitesföreläggande om behovet uppstår. 

 

Vid skola Y finns tre ärenden. I ett av fallen finns en positiv utveckling. Två av 

fallen kan även de komma att behöva hanteras med vitesföreläggande.  

Därutöver finns inga skolpliktsärenden. Det finns några fall av problematisk 

skolfrånvaro som verksamheten arbetar på ett bra sätt med. 
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§ 52 Dnr 2021-000011  

Övriga frågor 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

att godkänna informationen. 

att Thomas Larsson får i uppdrag att undersöka om det är lämpligt att utskottet har 

direkt kontakt med fackliga företrädare.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) tog upp Kulturskolan i Nordanstigs kommun och ställde sig 

frågan till varför den ligger under Teknik och Service. Hon undrade vad det fanns 

för kunskap om Kulturskolan bland övriga ledamöter i utbildningsutskottet. 

Petter Bykvist (V) önskade bjuda in fackliga företrädare till utbildningsutskottet.  
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§ 53 Dnr 2021-000012  

Rapport/information från politiker 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Inget att rapportera 
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§ 54 Dnr 2021-000013  

Frågor/punkter till nästa möte  

      

Motion om könsstympning 

Anställning av lärare i arbetsintegrerad utbildning 2021-2022 

      

      

      

 

 


