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Beslutande 
 

Anette Nybom (S), Ordförande 
Lisa Bergman Östman (C), 1:e vice ordförande 
Stefan Bergh (NOP) 
Petter Bykvist (V) 
Michael Wallin (M) 
 

Ersättare 
Magdalena Fagerhov (KD) 
Eva Andersson (SD) 

Övriga deltagande Eva Fors, Utbildningschef 
Christina Myhrer, sekreterare 
Per Dahlström, rektor § 82 
Henrik Löfling, skyddsombud § 82 
Yvonne Nilsson, ekonom § 77-78 
Irina Alexeeva, ekonom § 77-78 
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Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 75-88 
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 Ordförande 
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 Justerare 
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§ 75 Dnr 2019-000015  

Godkännande av dagordning  

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen med komplettering av punkten övriga frågor och 

ärendena 

- rekrytering behöriga lärare  

- årskurs 6 Ilsbo 

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) önskar tillföra rekrytering av behöriga lärare under punkten 

övriga frågor. 

Stefan Berg (NOP) önskar tillföra återtagande av årskurs 6 till Ilsbo skola under 

punkten övriga frågor.  
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§ 76 Dnr 2019-000016  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom utbildningsutskottets protokoll från 190514.  
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§ 77 Dnr 2019-000008  

Ekonomirapport 2019 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom gick igenom ekonomirapporten för maj 2019. 

 

Prognosen till och med maj visar på - 863 000 vilket är något bättre än föregående 

månad.  

Elevjusteringar är gjorda efter att dokumentet skapades. Rektorsområdena har 

bromsat upp lite grann. 

Skolskjutskontot går fortfarande tungt. 

Högre barnomsorgsintäkter än budgeterat.  
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§ 78 Dnr 2019-000296  

Verksamhetsuppföljning 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom redovisade månadsuppföljningen för maj baserat på 

uppgifter i Stratsys. 

Sjukskrivningstalen fortsätter att minska, vilket är positivt.  
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§ 79 Dnr 2019-000013  

Budget utbildningsutskottet 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef redovisade hur arbetet går med handlingsplanen för att få 

budget i balans. 

 

På förskolorna pågår ett arbete med att inför hösten justera så att man kommer inom 

budgeterad ram. Bland annat avslutas de tidsbegränsade anställningarna i juni och 

förskolor och fritidshem slår ihop sina verksamheter under semesterperioden. 

 

Totalt ligger verksamheterna tillsammans på 35,8 (riktvärde 41,7) vilket gör att  

prognosen för maj nu ligger på minus 863 000 kronor.  
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§ 80 Dnr 2019-000143  

Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg 

Utbildningsutskottets beslut 

Att Eva Fors, utbildningschef kompletterar tjänsteutlåtandet för Ung i Nordanstig 

och Ung i Gävleborg.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har sedan 2018 varit i kontakt med X-trafik för att få till 

en förändring i avtalet utan att få gehör. 

Föreslagna förändringar har varit  

- att ungdomar aktivt ska ansöka om kort då vi upptäckt att ca 30% av korten inte 

används. 

- att endast de som går på ett gymnasium tilldelas busskort. 

- att de som har inackorderingsbidrag inte tilldelas busskort. 

 X-trafik hänvisar till att ett avtal är ingånget och att det är baserat på att alla i 

åldern 16-19 år har rätt till Ung i Gävleborg. X-trafik har inte heller varit 

tillmötesgående när det gäller överåriga gymnasieelever och att de också skulle få 

tillgång till Ung i Gävleborg.  
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§ 81 Dnr 2019-000152  

Beslut om utbildningsutskottets möte 190820 

Utbildningsutskottets beslut 

Att mötet i augusti ställs in då det inte finns tillräckligt med ärenden.  

Sammanfattning av ärendet 

Mötet ska besluta om det finns tillräckligt med ärenden för att ha ett utskottsmöte 

den 20 augusti. Eftersom juniutskottet ligger sent, många semestrar pågår en bra bit 

in i augusti och skolorna knappt har kommit igång den 20 augusti så är det inte 

troligt att nya ärenden kommit in. Skolinspektionens rapporter diskuterades. 

Utskottet ser det som högprioriterat att arbetet med åtgärder å det snaraste kommer i 

gång på skolorna. Handlingsplanerna från respektive skola ska presenteras för 

utskottet i september.  
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§ 82 Dnr 2019-000012  

Verksamheten informerar 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Rova Johansson, rektor i Gnarp redovisade sin handlingsplan för 

verksamheterna på Gnarps skola. 

 

Verksamheten informerar: 

Lönnbergsskolans trångboddhet som resulterar i att skolan inte kan ta emot elever 

från andra skolor under nästa läsår. 

 

640 000 har beviljats från kulturrådet varav 600 000 till att stärka upp biblioteken 

och 40 000 till inköp av litteratur till folk- och skolbiblioteket. 

 

SKL utlyser medel till kommunala huvudmän som stöd att tidigt förebygga 

kränkningar och våld. Medel kommer att sökas för att utveckla vårt förebyggande 

arbete mot kränkningar, hot, trakasserier och andra former av våld. 

 

Skolverket tar fram digitala nationella prov till 2022.  

Till dess behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats för att 

kunna genomföra proven. 

 

Eva Fors redogjorde för verksamheten hösten 2019. 

Dialog kring Skolinspektionens rapporter för Bergsjö skola 7-9. Vi inväntar 

rapporten för Gnarps skola och rapporten på huvudmannanivå. 

 

Skolinspektionens rapporter från 7-9 Bergsjö och Gnarp 
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§ 83 Dnr 2019-000011  

Redovisning av Årshjulet 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Lärarbehörighet: 

Anställningarna inför hösten pågår och det ser bättre ut än för ett år sedan. 

Legitimationerna inkommer tillsammans  med anställningsavtalen. Vilket gör att 

det inte går att med säkerhet redovisa läget inför nästa läsår. 

Inventering av legitimerade och behörig personal som arbetar på fritidshemmen 

pågår. 

 

Samverkan Bästa skola: 

Projektet tillsammans med Skolverket som pågått under 3,5 år är nu avslutat. 

Kommunen har nu ansvar för att ta över uppdraget att utveckla verksamheterna mot 

en högre måluppfyllelse för eleverna. 

I samband med Skolverkets avslutningskonferens arbetade kommunstyrelsens 

ordförande Ola Wigg, utskottets ordförande Anette Nybom och skolchef Eva Fors 

fram en handlingsplan för det kommande läsåret 2019/2020.  
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§ 84 Dnr 2019-000195  

Digitalisering i skola och förskola 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Eriksson, verksamhetsutredare redovisade ett utkast till skolbiblioteksplan 

2019-2020. Utkastet innehåller syfte, underlag, behovsanalys samt målbild. Maria 

kommer att jobba vidare med skolbiblioteksplanen och redovisa arbetet vid ett 

senare utbildningsutskottsmöte under hösten. Skolbibliotekarien är en viktig resurs 

som skolorna i framtiden behöver använda i ämnesundervisningen.  
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§ 85 Dnr 2019-000134  

Övriga frågor 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att Eva Fors redovisar vid kommande utskottsmöte hur lärarbehörigheten ser ut och 

hur rekryteringen fortlöpt. 

Att uppdra till verksamheten att utreda återinförande av årskurs 6 till Ilsbo skola.  

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) tog upp rekrytering av behöriga lärare. 

Stefan Berg (NOP) tog upp ärendet att återinföra årskurs 6 till Ilsbo skola.  

      

Yrkanden 

Stefan Berg (NOP) yrkade att årskurs 6 återinförs till Ilsbo skola. 

Anette Nybom (S) yrkande att uppdra till verksamheten att utreda återinförande av 

årskurs 6 till Ilsbo skola.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 86 Dnr 2019-000010  

Rapport/information från politiker 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) redogjorde för sitt besök på Gnarps fritidshem. Anette 

uppmanade övriga politiker att i höst besöka sina tilldelade områden. 

 

Lisa Bergman Östman (C) redogjorde för sitt besök på Arthur Engbergsskolan 

fritidshem.  
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§ 87 Dnr 2019-000009  

Vad ska redovisas till kommunstyrelsen? 

Utbildningsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Lokalfrågan Lönnbergsskolan 

Samverkan bästa skola 

Ung i Nordanstig samt Ung i Gävleborg 

Digitalisering 

Skolverkets rapport 
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§ 88 Dnr 2019-000007  

Frågor/punkter till nästa möte 

Utbildningsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionens rapporter samt redogörelse av rektorerna för respektive skola, 

hur arbetet med åtgärder och handlingsplan går. 

Utredning om återinförande av årskurs 6 till Ilsbo. 

Redovisning av nationella prov. 

Socioekonomisk fördelning av pengar.  

      

 

  

 

 

 


