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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, onsdagen den 7 september 2022 kl 08:30-12:00 

Beslutande 
 

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

Ersättare 
Eva Andersson (SD) 

Övriga deltagande Helena Van Brakel, Skolskjutssamordnare 
Thomas Larsson, Utbildningschef 
Irina Alexeeva, Ekonom 
Han-Åke Oxelhöjd, Verksamhetschef Tillväxt och Service 

Utses att justera Lisa Bergman Östman (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2022-09-21 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 56-65 

 Helena Van Brakel  

 Ordförande 

  

 Anette Nybom  

 Justerare 

  

 Lisa Bergman-Östman (C)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-09-07 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-21 Datum då anslaget tas ned 2022-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Helena Van Brakel  
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§ 56 Dnr 2021-000001 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

Ärende 4 verksamhetsuppföljning tas bort från dagordningen. 

Helena Van Brakel, skolskjutsamordnare skjuter upp redovisningen av statsbidrag 

till nästa utbildningsutskott 2022-10-18. 
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§ 57 Dnr 2022-000024 

Genomgång av föregående protokoll 2022 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom protokollet från 2022-06-14. 

Beslutsunderlag 

Protokollet från 2022-06-14 finns som underlag till handlingarna. 
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§ 58 Dnr 2022-000100 

Kriget i Ukraina - påverkan på kommunen 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerar att det har kommit färre flyktingar än 

vad vi förväntade oss. Fyra barn har börjat i kommunalskola och ett barn på 

Hosiannaskolan samt ett antal barn som ska börja inom kort. Barnen går introklass 

på Bergsjöskolan. 
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§ 59 Dnr 2022-000026 

Ekonomirapport 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta ekonomirapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva ekonom, redovisade preliminär delårsrapport med prognosticerat 

 + - 0. Redovisar delårsrapporten nästa utbildningsutskott 2022-10-18. 
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§ 60 Dnr 2019-000361 

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Hans-Åke Oxelhöjd, Verksamhetschef Tillväxt och Service redogjorde för lokaler, 

skola och förskola september 2022. 

Gnarp förskola 

Nyinvigd under folkhälsodagarna 2 - 4 september. Hälsingeschakt AB ska göra 

klart gården på förskolan. 

Idrottshallen 

Få in konkreta förslag på idrottshall som ligger inom kostnadsram. 

Stallbackens/Stallet 

Rimligt att göra ombyggnation av Stallet till bland annat förskola. Det är 

ekonomiskt rimligt att riva byggnaden av Stallbackens förskola. 

Thomas Larsson, Utbildningschef samtycker att det skulle bli bättre för 

verksamheten. 
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§ 61 Dnr 2022-000263 

Nya läroplanen 2022 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerar om nya läroplansförändringar 2022. 

Grundsärskolan blir anpassad grundskola 

Ändringar i kursplanerna 

• Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har 

ett värde i sig. 

• Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare. 

• Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. 

• Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. 

Grundläggande kunskaper  

har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang 

introduceras successivt. 

• Det som i dag kallas kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, 

Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 byter namn till betygskriterier, men 

kommer att ha samma innehåll. I kursplanerna för lågstadiet och för 

ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan byter kunskapskravs 

namn till kriterier för bedömning av kunskaper. 

• Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre 

detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer. 

• Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt 

som det specifika med varje skolform är tydligare. 

• Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden. 

• Innehållet om nationella minoriteter är stärkt. 

Bedömning och betygsättning 

• Kriterier för bedömning av kunskaper är mindre omfattande och 

detaljerade. 

• Kravgränser för betygen A-D är inte längre lika skarpa (lättare att göra 

ensammantagen bedömning). 

• För betyget E behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara 

samtliga betygskriterier. 
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Forts §61 

Värdegrunden 

• Kunskapsområdet sex- och samlevnad är stärkt och byter namn till 

sexualitet, samtycke och relationer. 

• Nya formuleringar om jämställdhet finns sedan 2018 på grundskolenivå 

men är nya på gymnasial nivå och i vuxenutbildningen. De handlar bland 

annat om skolans ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som 

begränsar elevernas lärande, val och utveckling. 

• I andra delar av skolans värdegrundsarbete handlar formuleringarna bland 

annat om skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av 

intolerans, våld och förtryck. 

• I läroplanerna på grundskolenivå och gymnasial nivå har det tillkommit nya 

formuleringar som stärker trygghet och studiero. 
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§ 62 Dnr 2022-000028 

Årsplan 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschefen redovisade följande efter årsplanen. 

Behörighet 

 

Kommentar: Vi har fortsatt hög behörighet i grundskolan. Obehöriga lärare finns 

framför allt inom de praktiskt estetiska ämnena. Behörigheten på fritidshemmen är 

dålig utom på Lönnbergsskolan. Andelen förskolelärare på förskolan är hög jämfört 

med hur det ser ut på andra håll i landet. 

Åtgärdsprogram och extra anpassningar 

Vt 2022 
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Forts § 62 

Ht 2022 

 
Kommentar: Det finns undantag men trenden är att vi går mot minskat antal ÅP och 

EA. Om vi inte samtidigt ser sjunkande resultat (och det gör vi inte) borde det 

betyda att undervisningen generellt blivit tillgängligare. Det är dock lite tidigt att 

dra säkra slutsatser om detta. 

Patric Jonsson (KD) Önskar få en redovisning på jämförelse mellan VT-22 mot VT-

21 för åtgärdsprogram och extra anpassningar från Thomas Larsson, 

utbildningschef. 

Helena Van Brakel, skolskjutssamordnare redovisade synpunkter & klagomål som 

har kommit in till kommunen under period 2022-01-01 - 2022-08-31. 

Synpunkter/klagomål via webbformulär 3 stycken, via sociala medier 6 stycken och 

frågor via kommunlådan 16 stycken. 

Antalet rapporterade händelser i KIA (Kommunernas informationssystem om 

arbetsmiljö) för elever & förskolebarn 2022-01-01 - 2022-09-05 är 98 stycken för 

elever och 58 stycken för förskolebarn. 

Beslutsunderlag 

Årsplan 2022, september Doknr 132728. 
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§ 63 Dnr 2022-000027 

Verksamheten informerar 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson utbildningschef, informerar om verksamheten september 2022. 

Högstadieutredningen 

Arbetet med högstadieutredningen är nu i slutfasen. Bör kunna presenteras för 

utskottet i oktober. 

Elevhälsan 

Kristina Norberg slutar som chef för barn- och elevhälsan. Hon kommer inte att 

ersättas. Barn- och elevhälsans personal kommer att anställas på enheterna med 

rektorerna som personalansvariga. 

Nordanstigs kommun är en för liten kommun för att ha en central elevhälsa. I en 

större kommun utgörs den centrala elevhälsans personal av särskilt anställda 

medarbetare inom de olika professionerna. Under ledning av chef samordnar och 

fördelar de resurser inom barn- och elevhälsan. Den personal som arbetar med barn 

och elever är lokalt anställd. 

Det är rektor som enligt skollagen ansvarar för barn- och elevhälsans insatser och 

leder dess personal. I vår kommun har det uppstått en otydlighet kring detta arbete 

på grund av att barn- och elevhälsans personal har haft en egen chef. 

Uppdragsgivaren (rektor) och personal- och arbetsmiljöansvar (enhetschef) har 

alltså legat på olika personer. Otydligheter i ledning och styrning har medfört brister 

i den lokala elevhälsans effektivitet. 

Organisationsförändringen som en kraftfull förbättring av barn- och elevhälsans 

möjligheter att fokusera på sitt uppdrag. Detta är en förutsättning för välmående 

medarbetare. 

Läsårsstart 

Läsåret har påbörjats utan friktioner. Nyanställd personal finns framför allt på 

Bergsjöskola och i Gnarp. 

Förskolan i Gnarp 

Förskolan i Gnarp har invigts. Tillställningen var välbesök och genomfördes av  

Ola Wigg och Anette Nybom. Besökande barn fick glass och ballonger. 
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§ 64 Dnr 2022-000029 

Övriga frågor 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerar om förskolans användning av digital 

utrustning som efterfrågades i föregående utskott 2022-06-14. Förskolebarnen 

använder enbart läsplatta tillsammans med pedagog och det sker i liten 

utsträckning. 
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§ 65 Dnr 2022-000031 

Frågor/punkter till nästa möte  

Utbildningsutskottets beslut 

Anta föreslagna punkter till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet går igenom vilka ärenden som ska upp till nästa sammanträde. 

Patric Jonsson (KD) Önskar få en redovisning på jämförelse mellan VT-22 mot  

VT-21 för åtgärdsprogram och extra anpassningar från  

Thomas Larsson, utbildningschef. 

Thomas Larsson, utbildningschef bjuda in Staffan Lindvall från Kunskapsbolaget. 

 

 


