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§ 93 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordning 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen samt att tillföra Lisa Östman Bergmans övrig fråga.  

Sammanfattning av ärendet 

Lisa Östman Bergman (C) önskar ta upp PEP - mer rörelse i skolan under punkten 

övriga frågor.  
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§ 94 Dnr 2020-000002  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom utbildningsutskottets protokoll från 2020-09-15.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från 2020-09-15 finns som underlag till kallelsen.  
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§ 95 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om rådande läget med Covid-19. 

I dagsläget finns inget nytt att tillägga. 

Nordanstigs kommun följer utvecklingen om smittspridning i länet samt går ut och 

informerar och uppmanar till försiktighet.  
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§ 96 Dnr 2020-000003  

Ekonomirapport 2020 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets förslag 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna ekonomirapporten för 

september 2020 med analys och åtgärder. 

Utbildningsutskottet beslutar 

att verksamhetsuppföljning kommer före ekonomirapport på dagordningen i 

fortsättningen 

att ha samma struktur på redovisningen av konton oavsett underskott eller 

nollresultat 

att komplettera den ekonomiska redovisningen med analys, åtgärder samt en kort 

sammanfattning av läget.  

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom går igenom ekonomirapporten, som lämnades vid sittande 

bord, för september månad. 

Summan för rektorsområdena visa ett underskott på -1,4 miljoner. 

Summan totalt för förskola, grundskola och bibliotek är budget i balans.  

Beslutsunderlag 

Ekonomirapporten i sin helhet finns som underlag i kallelsen 
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§ 97 Dnr 2020-000004  

Verksamhetsuppföljning 2020 

Utbildningsutskottets förslag 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelse att anta analysen av månadsrapporten 

för september 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade månadsrapport september 2020 förskola, skola 

och bibliotek.  

Utifrån sjuktalen angav utbildningschefen att man arbetar med ”hälsosam 

arbetsplats”.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapporten för september 2020 finns som underlag i kallelsen.  
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§ 98 Dnr 2020-000264  

Delårsbokslut per 31 augusti 2020 för Nordanstigs 
kommun. 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet har tagit del av samt godkänner delårsbokslutet per 31 augusti 

2020 för Nordanstigs kommun.  
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§ 99 Dnr 2020-000005  

Verksamheten informerar 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade verksamheten informerar oktober 

2020.  

Beslutsunderlag 

Klassmentorer högstadiet 

På högstadiet har en ny organisation med klassmentorer tagits i bruk. Sammanlagt 

har åtta personer anställts, sex av dessa är nyanställningar och ersätter tidigare 

elevhandledare. Dessa personer är knutna till eleverna i en klass och följer denna 

klass under hela skoldagen. De samordnar mellan undervisande lärare och sköter 

kontakter med hemmet. De har även visst ansvar för läxläsning o d efter skoldagens 

slut. Kommunen kommer att söka statsbidrag för dessa mentorer under 

beteckningen lärarassistenter. 

Likvärdig skola 

En särskild arbetsgrupp som fokuserar på frågor som berör likvärdighet mellan 

kommunens skolor har påbörjat sitt arbete. Per Dahlström leder gruppens arbete. 

Dels handlar gruppens arbete om frågor som normalt ingår i begreppet likvärdighet 

och kopplingen till hur det statliga likvärdighetsbidraget ska användas. Inom ramen 

för denna diskussion har t ex konstaterats skolbibliotekarieresursen i kommunens 

västra delar är mindre än i de östra. Därför kommer 20% ytterligare 

skolbibliotekarie i väster att finansieras genom statsbidraget. Vidare har 

konstaterats att Gnarp är ett socioekonomiskt utsatt område. Denna situation ska 

lösas genom ett socioekonomiskt resursfördelningssystem. Detta system är i det 

närmaste färdigt och kommer att komma upp som ett ärende till nästa utskott. 

Dels handlar gruppens arbete om att skapa förutsättningar över hela kommunen för 

att skicka elever till det gemensamma högstadiet i Bergsjö. Inom ramen för denna 

diskussion diskuteras information till vårdnadshavare, marknadsföring som t ex 

öppet hus samt särskilda projekt som syftar till att sammanlänka kommunens olika 

skolenheter med varandra. 

De kommungemensamma utvecklingsstrategierna är en modell som i sig själv 

medverkar till likvärdighet mellan enheterna. 

Hassela 

Arthur Engbergsskolan har fått dålig publicitet i HT. Arbetsmiljön under 

ombyggnation utsätts för kritik. De uppgifter som förekommer i tidningen och som 

även framförts vid KS sammanträde 6/10 stämmer inte. Det finns utrymningsvägar, 

antalet toaletter är tillräckligt, byggdamm finns inte i undervisningslokalerna men 
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trapphuset blir smutsigt av grus under rådande omständigheter. Det städas dagligen. 

Gymnastikens omklädningsrum används för klädhängning. Samtliga duschar är i 

bruk. 

Det har varit arbetsamt att dra igång läsåret under pågående ombyggnation och med 

delar av verksamheten i provisoriska lokaler, men det är rektors uppfattning och 

min att verksamheten fungerar som den ska och att säkerheten upprätthålls. 
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§ 100 Dnr 2020-000267  

Planeringsdagar förskolan och fritidshemmet 2020 

Utbildningsutskottets förslag 

Utskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta om en fjärde årlig planeringsdag för 

förskolan och fridshemmet från och med läsåret 2021/22.  

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av utveckling och uppföljning inom förskolan och fritidshemmet har ökat. 

Därmed har uppstått ett behov av en fjärde planeringsdag för personalen.     

Beslutsunderlag 

I nuläget har förskolan och fritidshemmet i kommunen tre planeringsdagar, vilket 

innebär att förskolan är stängd dessa dagar. De vårdnadshavare som inte har 

möjlighet att hålla sina barn hemma erbjuds ändå förskola med vikarierande 

personal. 

De ökade krav som ställs på huvudmannen avseende utveckling och uppföljning av 

verksamheten har medfört ett utökat kollektivt planeringsarbete för alla 

verksamheter. Huvudmannen ställer också det kravet på alla enheter att de ska fylla 

ett lokalt friutrymme med särskilda för enheten avpassade aktiviteter. I arbetet ingår 

också att följa upp och justera för att säkerställa en ökad måluppfyllelse.  

För grundskolans del räcker den tid som ställs till förfogande inom ramen för 

årsarbetstiden till, men i förskolan  och fritidshemmet råder för närvarande brist på 

tid för detta viktiga arbete. 

 

Vi föreslår därför att ytterligare en dag anslås till planeringsdag i förskolan och 

fritidshemmet från och med läsåret 2021/22. Dagarna blir då inalles fyra stycken 

och kommer att läggas ut enligt följande: i början av läsåret, på höstlovet, i början 

av vårterminen och i slutet av vårterminen. 

 

Härmed säkerställs att förskolorna och fritidshemmet kan ta sitt utvecklingsansvar. 

 

Ekonomisk påverkan 

Marginell vikariekostnad. 
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§ 101 Dnr 2019-000361  

Lokaler Skola och förskola 2019-2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att utbildningsutskottet godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om lokaler skola och förskola 2019-

2020.  

Beslutsunderlag 

Säkerhetsfrågor 

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som bl a fokuserat på 

brandskyddet under den första delen av läsåret, har framkommit att det finns stora 

brister i samarbetet med Nordanstigs bostäder. Det nuvarande systemet för 

felanmälan tillåter inte prioriteringar av t ex säkerhetsfrågor fram för andra, medger 

ingen återkoppling från bolaget om att felanmälan mottagits, medger ingen 

möjlighet för återkoppling om när fel ska åtgärdas och om det har åtgärdats. Vidare 

finns ingen kunskap om hur och när och hur ofta bostadsbolaget inspekterar 

brandskyddsutrustning.  

En dialog med bolaget har inletts. Det digitala systemet ska ses över för att 

efterkomma våra önskemål. I väntan på det införs redan idag ett system för att i 

dagens fritextfält ange akutgrad och vem som ska ha återkopplingen. 

Brandskyddet innebär också kontinuerlig utbildning av personal. Denna verksamhet 

har legat nere sedan tidigt i våras p g a coronan. Räddningstjänsten har nu meddelat 

att man återupptar all utbildning förutom HLR som måste vänta till årsskiftet. 

Övrigt 

Pågående bygge i Hassela framskrider enligt plan. 

Avtal från Friendly building gällande förskola i Gnarp ska tecknas. Personal ska 

genomföra studiebesök på förskola i Huddinge. 

Det är ännu oklart kring den projektledare Teknik och service har avsett att tillsätta 

för förstudie av skolbygge i Bergsjö och Harmånger. Ett möte på 

verksamhetschefsnivå visar att ambitionen är att hitta rätt person att projektleda 

denna förstudie. 
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§ 102 Dnr 2020-000006  

Årsplan 2020 

Utbildningsutskottets förslag 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna redovisning för 

oktober i Årsplanen 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade  

Beslutsunderlag 

 

Årsplan 2020, oktober 

 

Förskollärarbehörighet per förskola 

Redovisades i september. 

 

Förskolans arbete med målen i läroplanen 

Redovisades i september. 

 

Förskolans arbete med trygghet 

Redovisades i september. 

 

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

 

Fortsatta genomgångar/förklaringar/diskussioner  

ute i verksamheterna om vad begreppen hälsofrämjande- och förebyggande står för, 

vad man redan gör och hur man kan utveckla det hälsofrämjande- och förebyggande 

arbetet. Elevhälsans personal håller i detta och rektorerna har deltagit. Målet är en 

gemensam hälsofrämjande kultur där allas arbete är viktigt- detta är inget som 

elevhälsan arbetar med själva 

Hälsosamtalen 

Elevhälsan arbetar med att utveckla och utöka hur vi tar tillvara på 

skolsköterskornas hälsosamtal som de genomför med samtliga elever i f-klass, åk 2, 

4, 6 och 8. Här kommer mycket info fram som kan användas på organisations- och 

gruppnivå. Till exempel att det i en åldersgrupp kommer fram att många sover 

dåligt, känner stress, otrygghet, brist på studiero m.m. 
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Lärmiljöer 

 Barn- och elevhälsan för in begreppen fysisk och social lärmiljö i sitt arbete för att 

tydliggöra att alla tre lärmiljöer är viktiga och inte bara den pedagogiska. Här 

kommer begreppet tillgänglighet också in. 

Om- och nybyggnationer  

Barnhälsan (Toli och Janna, specialpedagoger mot förskolan och psykolog Margot 

som sedan 1/9 arbetar ca en halv dag/vecka mot förskolan också) ”deltar” i 

planeringen av ombyggnationen i Hassela och nybyggnationen i Gnarp genom att 

vara med i diskussioner utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 

Ehm  

Nya upplägg på Ehm ute på skolorna för att komma ifrån ett individtänk på 

åtgärdande nivå och arbeta mot ett främjande och förebyggande på gruppnivå där 

tillgänglighet, ledarskap och heldagslärande också finns med - elevhälsan håller i 

dessa möten 

Nytt ansökningsförfarande 

i förskolan när specialpedagogerna i barnhälsan får sina uppdrag där fokus ligger 

mycket på det främjande och förebyggande och på Tillgänglighet för alla 

SPSM Tillgänglighetsmodell 

I Hassela. Leds av en specialpedagog i förskolan och en specialpedagog i skolan 

tillsammans. Alla pedagoger i skolan, på fritids och alla pedagoger i förskolan 

träffas tillsammans och arbetar med SPSM:s tillgänglighetsmaterial. Tanken är, om 

det faller väl ut, att flera verksamheter ska kunna använda modellen. 

Handledarutbildning 

Alla utom en i centrala barn- och elevhälsan går en ettårig handledarutbildning 

motsvarande 15 hp. Tanken med den är att barn- och elevhälsan ska jobba mer med 

handledning i grupper med pedagoger för att skapa mer långsiktig och bestående 

förändring hos de enskilda pedagogerna med att skapa trygghet, studiero, 

tillgängliga lärmiljöer och gott ledarskap. 

Kuratorernas arbete- Kurator 2,0 

Kuratorerna har läst boken ”Kurator 2,0” och har på vissa skolor börjat arbeta efter 

boken. Arbetssättet handlar om att kuratorerna ska nå fler elever och vara mera 

proaktiva. De ska tillsammans med lärare möta hela klasser i olika ämnen som till 

exempel; hur hantera stress, att vara ledsen, olycklig. Kuratorernas arbete ska vara 

en naturlig del av undervisningen så att färre elever senare får psykisk ohälsa. 

”Öppen mottagning”  

Elevhälsan har infört återkommande tider varje vecka, på flera skolor, där 

pedagogerna kan boka tid för att få rådfråga, reflektera, ventilera vissa frågor snabbt 

så att de, förhoppningsvis, inte växer sig så stora och kan hanteras snabbare. 
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Kommunövergripande uppföljning och analys av skolfrånvaro 

 

Det som gjorts är:   

• Alla SKA använda digitaliserad frånvaroregistrering nu, scheman är 

inlagda i systemet så att det ska fungera. 

• Vi har skickat ut infobrev till samtliga vårdnadshavare vid skolstart 

om vikten av närvaro  

• Vi har bestämt att en kurator i elevhälsan som tidigare arbetat i annan 

kommun med problematisk skolfrånvaro, kommer hjälpa skolorna 

vid det två tillfällen som frånvarostatistiken ska sammanställas 

centralt. Detta för att det inte fungerat. 

• Analystillfällena av hur det ser ut med respektive skolas frånvaro och 

vilka insatser som behövs har lagts in i årshjul och hålls i av 

elevhälsan 

• Det närvaroteam som var inplanerat är framskjutet till tidigast våren 

2021, saknas specialpedagoger i elevhälsan på grund av Corona 

sjukdom och att vi ej lyckats rekrytera specialpedagog till 4-9.an i 

Bergsjö, att samverkan med socialtjänsten ej skett i den utsträckning 

vi önskat. 

• Samverkan med regionen gällande problematisk skolfrånvaro har 

fortsatt och utvecklas. 

 

Elevhälsans arbete med trygghet och studiero 

Redovisades i september. 

Måluppfyllelse betyg och omdömen grundskola 

Redovisades i september. 
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§ 103 Dnr 2020-000007  

Övriga frågor 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Lisa Bergman Östman (C) informerade om Generation PEP 

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida 

kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet 

är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela 

samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga 

i fokus.  
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§ 104 Dnr 2020-000263  

Sammanträdesdatum 2021. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att utbildningsutskottet godkänner sammanträdesdatum för år 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för utbildningsutskottet ska fastställas för år 2021. Staben har 

lämnat förslag till datum.   

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet beslutar 

Fastställa följande sammanträdesdagar för utbildningsutskottet under 2021 samt 

uppdra till utbildningsutskottets presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

9 februari 

16 mars 

13 april 

18 maj 

15 juni 

14 september 

12 oktober 

9 november 

7 december     
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§ 105 Dnr 2019-000460  

Motion för främjande av skolträdgårdar. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att utbildningsutskottet avslår motionen.  

Petter Bykvist (V) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att Nordanstigs kommun 

aktivt arbetar för att införande av skolträdgårdar samt att kommunen avsätter 

ekonomiska resurser för arbetet.      

Beslutsunderlag 

Inom utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka inlärningen och 

studieresultaten för eleverna och bedömningen är att det är olämpligt att lägga fler 

projekt på skolan just nu. 

Motionen bör därför avslås.    
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§ 106 Dnr 2020-000008  

Rapport/information från politiker 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) informerade om att hon, Erik Hedlund och Ola Wigg besökt 

Arthur Engbergsskolan med anledning av artikel i Hudiksvalls tidning och att 

eleverna situation togs upp på senaste KS, Vid besöket träffade gruppen rektor, 

byggledare, personal och elever. 

Vid besöket framkom 

att den nya entrén är färdig vecka 45 

att eleverna har tillgång till flera toaletter 

att utrymningsvägar finns och eleverna är kunniga om dessa 

att idrottshallens omklädningsrum tillfälligt används för elevernas ytterkläder 

att ventilationen i lokalerna var mycket god 

att eleverna håller till på övervåningen och byggnationerna pågår på bottenvåningen 

att eleverna följer läroplanen i idrottsämnet. Fram till v. 44 har man, liksom tidigare 

år uteidrott 

att enbart en liten del av skolgården f.n. går att använda.    
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§ 107 Dnr 2020-000010  

Frågor/punkter till nästa möte 

      

Sammanfattning av ärendet 

Socioekonomisk resursfördelningsmodell 

      

      

      

 

 


