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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, tisdagen den 14 mars 2023 kl 08:30-10:30 

Beslutande 
 

Tor Tolander (M), Ordförande 
Per-Ola Wadin (L), 1:e vice ordförande 
Magnus Willing (S) 
Kajsa Andersson (NOP) 
Lisa Bergman Östman (C) 
Eva Andersson (SD) 

Övriga deltagande Helena Van Brakel, Skolskjutssamordnare 
Thomas Larsson, Utbildningschef 
Irina Alexeeva, Ekonom 

Utses att justera Magnus Willing (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2023-03- 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 10-16 

 Helena Van Brakel  

 Ordförande 

  

 Tor Tolander  

 Justerare 

  

 Magnus Willing (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2023-03-14 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-24 Datum då anslaget tas ned 2023-04-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Helena Van Brakel  
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§ 10 Dnr 2021-000001 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

Kajsa Andersson (NoP) vill ta upp om skrivelsen till medarbetarna. 

Tor Torlander (M) vill ta upp RUN-riksdag 2023 (Regionalt utvecklingsnätverk), 

RucX summit (Regionalt utvecklingscentrum) och erinran. 
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§ 11 Dnr 2023-000014 

Ekonomi och verksamhetsuppföljning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade månadsuppföljningen för februari 2023. 

Totalt så ligger utbildningen på - 2 mkr. 

Thomas Larsson utbildningschef, informerade om att det är personalkostnader på 

grundskolan som ligger för högt. Bergsjöskolan ha ålagts att presentera en 

åtgärdsplan i närtid. Diskussioner förs med övriga enheter om att hitta bättre och 

hållbarare organisation för de socioekonomiska resurser som betalas ut till 

enheterna. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning februari 2023 dok nr 135391. 

Bokslut 2022 dok nr 135390. 
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§ 12 Dnr 2023-000013 

Verksamheten informerar 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerar om verksamheten mars 2023. 

Ny organisation rektorsområden och rektorsrekryteringar 

Rektor Anna Michiels Bergsjö 4-9 kommer att avsluta sin tjänst i Nordanstigs 

kommun i slutet av maj. En ny rektor behöver rekryteras. 

Rektor Eva Klang kommer att gå i halvtidspension till sommaren. Av den 

anledningen behövs en ny rektor rekryteras till Arthur Engbergskola och förskola. 

Med anledning av dessa rekryteringar kommer utbildningsverksamheten att 

förändra rektorsområdena. I Bergsjö finns ett starkt behov av att sammanslå 

Lönnbergsskolan och Bergsjöskola till en F-9 enhet. Syftet är att förbättra 

övergången mellan år 3 och år 4 som i nuläget fungerar mycket dåligt. Den röda 

tråden genom hela skoltiden kommer att förstärkas. Det blir också lättare att 

rekrytera en ny rektor till en F-9-skola eftersom den har högre attraktivitet hos 

skickliga rektorer. 

För att förstärka ledningsorganisationen på F-9-enheten lyfts Ilsbo skola ut ur 

ekvationen. Ilsbo skola har idag samma rektor som Lönnbergsskolan. I stället 

sammanförs Ilsbo skola och Arthur Engbergs skola och förskola under samma 

rektor. Detta område får då lagom storlek för en chef. 

F-9-enheten i Bergsjö ska heta Bergsjöskola. Namnet Lönnbergsskolan försvinner 

därmed. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 13 Dnr 2023-000081 

Lokaler - skola och förskola 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för lokaler, skola och förskola mars 

2023. 

Idrottshallen 

Styrgruppen har haft möte för idrottshallsprojektet. Verksamheten har tagit fram 

skisser /kostnader/ tidsplan för den förändring som senaste LU ville genomföra, 

alltså att om projektera för en läktare. 

Det finns två alternativ framtagna. Det ena ger 100 platser ”på taket” av 

förrådsutrymmena och det andra ger 75 platser på golvnivå. 

Kostnaderna uppgår till 4 respektive 2,4 mnkr. Det är inte bara att bygga om då det 

behövs en om projektering av samtliga tekniker och en utökning i undercentral. 

Detta medför en tidsförlängning om sex månader då det sker över en sommar. 

Styrgruppen avråder från detta då varken tids-, eller budgetram håller. 

Förskolan i Gnarp 

Det är problem med fasadpanelen på förskolan. Uppenbarligen har för korta skruvar 

använts. Brädor lossnar och faller ner. Provisoriskt fästs dessa under v 10 

(sportlovet). Barnen hålls inne tills fasaden är säkrad. Bedömning ska göras av vilka 

permanenta åtgärder som behövs genomföras och när dessa kan ske. 
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§ 14 Dnr 2023-000079 

Årsplan 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade efter årsplanen, Särskilt stöd. 

Särskilt stöd 

 
Antalet åtgärdsprogram fortsätter att minska. Vi har tidigare konstaterat att detta 

troligen beror på att vår undervisning blir allt tillgängligare. Även extra 

anpassningar har tidigare minskat, men dess ökar nu, vilket gör det svårare att 

bedöma helheten. Är det så att tidigare åtgärdsprogram nu blivit extra 

anpassningar? Under förutsättning att inte elevernas resultat påverkas negativt är 

detta i så fall en fortsatt positiv utveckling. 

Det vi kan se i systemet är att åtgärdsprogram och extra anpassningar inte 

utvärderas tillräckligt frekvent. 
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Resultatet av årets utvärdering väcker onekligen en del frågor. Vi har beslutat att 

fördjupa vår utvärdering och kontrollera 

• att alla elever som behöver insatser verkligen får det. 

• att vi har rutiner som gör att åtgärdsprogram och extra anpassningar 

utvärderas tillräckligt frekvent. 

Utbildningsverksamheten återkommer med en fördjupad analys i april 2023. 

Helena Van Brakel, skolskjutssamordnare redovisade statsbidrag 2023: 

 

Beslutsunderlag 

Årsplan 2023, mars Doknr 135400. 

Statsbidrag Doknr 135393. 
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§ 15 Dnr 2023-000122 

Utredning av barnomsorg nattetid 

Utbildningsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Utskottet uppdrar åt verksamheten att utreda möjligheten till och kostnaden för 

att erbjuda barnomsorg nattetid. Resultatet ska redovisas på utskottets möte i maj 

2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Torlander (M) informerar att det har kommit in en motion om att se över 

barnomsorg nattetid och vill ge verksamheten i uppdrag att kolla över kostnaderna 

samt möjligheterna. 

Använder benämningen barnomsorg i detta fall på grund av att förskolan under 

dagtid riktas mer mot pedagogiskt lärande. 

Yrkanden 

Ordförande Tor Torlander yrkar att uppdra till verksamheten att utreda 

möjligheten till och kostnaden för att erbjuda barnomsorg nattetid. 

Resultatet ska redovisas på utskottets möte i maj 2023. 

Propositionsordning 

Ordförande Tor Torlander ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 16 Dnr 2023-000015 

Information och övriga ärenden 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Torlander (M) Informerade om RUN-riksdag 2023 (Regionalt 

utvecklingsnätverk) som mittuniversitet anordnade i två dagar, handlade i huvudsak 

om kompetensförsörjning. Behovet av lärare är större än som finns utbildade 2030.  

Tor Torlander (M) Informerade om RucX summit (Regionalt utvecklingscentrum) 

som högskolan i Gävle anordnade, alla RucX summit i Regionen var delaktiga. 

Tor Torlander (M) Informerade om revisorernas erinran med verksamheten, 

skolledningen samt kommunledningen. Politiken har genomfört sina uppdrag med 

redovisning av årsplanen. Revisorerna ser framemot att följa redovisningen från 

årsplanens matris. 

Protokollsanteckning: 

Kajsa Andersson (NoP) vill lägga till en protokollsanteckning om skrivelsen till 

medarbetarna från föregående sammanträde. 

Angående utbildningsutskottets svar på skrivelsen från verksamheten årskurs 4-6 på 

Bergsjöskola. Generellt anser Nordanstigspartiet.se att utskottets svar är nyanserat, 

sakligt och välformulerat. Men Nordanstigspartiet.se väljer att ej ställa sig bakom 

detta svar. Då det i vissa delar finns vissa meningsskiljaktigheter både bakåt i tiden, 

samt framöver utifrån prioriteringar och investeringar. I annat fall så ska det framgå 

att Nordanstigspartiet.se ej ställer sig bakom svaret.  

 

 


