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§ 130 Dnr 2019-000015  

Godkännande av dagordning  

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen. 
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§ 131 Dnr 2019-000016  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Kompletterade med underlag från rektor och personal Ilsbo skola/förskola. 

Komplettering av protokollsanteckning under § 121 Ilsbo skola och förskola 

191015.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom utbildningsutskottets protokoll från 191015. 

Rättelse: Underlaget för § 121 Ilsbo skola baserar sig på personalen och rektors 

konsekvensbeskrivning som gjordes 19-03-15.  

Protokollsanteckning: §121 Ilsbo skola och förskola 191015. 

Eva Andersson (SD) lämnade en muntlig protokollsanteckning enligt följande:  

SD vill att åk 6 ska kunna gå i Ilsbo skola, men det går tyvärr inte just nu på grund 

av för trånga lokaler.  
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§ 132 Dnr 2019-000008  

Ekonomirapport 2019 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets beslut 

att verksamheten får uppdrag att göra en fördjupad analys av kontot interkommunal 

ersättning (IKE) 

I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom går igenom månadsrapporten för oktober. 

Ekonomiuppföljning för oktober månad som bilaga. 
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§ 133 Dnr 2019-000296  

Verksamhetsuppföljning 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

att uppdra till utbildningschef att undersöka hur enhetscheferna arbetar för att sänka  

sjukfrånvaron. Återrapporteras nästa utskott.  

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet tog del av verksamhetsuppföljningen för oktober månad. 

Verksamhetsuppföljningen för oktober månad som bilaga.  
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§ 134 Dnr 2019-000012  

Verksamheten informerar 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningschefen redovisade de uppdrag förstelärarna har höstterminen 2019. 

Hela redovisningen finns som bilaga till protokollet. 
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§ 135 Dnr 2019-000011  

Redovisning enligt Årshjulet 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

att alla skolor vid kommande redovisning av nationella prov, vårterminen 2020 

även redovisar antalet elever. 

att skolorna i början av vårterminen 2020 redovisar hur arbetet med eleverna i 

årskurs fyra utvecklas i sitt lärande 

I övrigt godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Lena Westrin, rektor Bringstaskolan besökte utbildningsutskottet och 

redogjorde för förskolans och skolans arbete med plan för likabehandling. 

Anna-Lenas presentation har bifogats. 

Eva Klang, rektor för Arthur Engbergsskolan besökte utbildningsutskottet och 

redogjorde för fritidsnätverket i kommunen.  Eva Klang har ett övergripande 

uppdrag att samordna fritidshemspersonalen och fritidshemmen. Cirka 10% av 

fritidspersonalen har lärarlegitimation. Personalen uppmanas att vidareutbilda sig 

för att få lärarlegitimation. Till kommande höst är det endast Högskolan i Gävle 

som erbjuder utbildning till lärare mot fritidshem. Mittuniversitetet pausar sin 

utbildning. Kommunens fritidshemsnätverket kommer att genomföra skolverkets 

webbkurs på 25 timmar. 

Ungefär 50 % av Nordanstigs elever utnyttjar fritidshem. (F-klass-åk 6) 

Ytterligare information: 

www.skolverket.se/undervisning/fritidshemmet/laroplan-for-fritidshemmet 

 

 

Antal beslutade åtgärdsprogram fram till vecka 44 

Arthur Engberg skolan 4 

Bergsjö skola 4-9 27 

Bringsta skola  6 

Gnarps skola  16 

Ilsbo skola  5 

Lönnbergsskolan 8 

 

 

 

http://www.skolverket.se/undervisning/fritidshemmet/laroplan-for-fritidshemmet
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Forts § 135 

Redovisning av skolornas analys av de nationella proven för årskurs 3 

vårterminen 2019. 

Varje rektor har med sina lärare analyserat och vidtagit åtgärder utifrån vad de 

nationella proven visade. En sammanfattning från de olika skolorna finns med som 

bilaga.  
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§ 136 Dnr 2019-000359  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Per Dahlström, rektor Lönnbergsskolan och Ilsbo skola besökte utbildningsutskottet 

och redogjorde för utbildningsverksamhetens ledningsdeklaration, som är en del i 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

Ledningsdeklarationen gäller för förskola, fritidshem och skola. 

Dokumentet håller ännu på att processas i ledningsgruppen och kommer, när det är 

beslutat att redovisas för utskottet. 
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§ 137 Dnr 2019-000356  

Socioekonomisk resurstilldelning 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen och med detta avsluta ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Olika mätvärden har tagits fram för att se om något skolområde borde ha en annan 

tilldelning av resurser, utifrån socioekonomiska skillnader. Det går inte att peka ut 

något område som skulle generera ytterligare resurser utifrån dessa mätvärden. Det 

enda mätvärdet som skulle kunna ge någon form av fingervisning om utökad 

tilldelning är antalet åtgärdsprogram.  
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§ 138 Dnr 2019-000357  

Svar Skolinspektionen  

Utbildningsutskottets beslut 

Att till detta protokoll bifoga svar till Skolinspektionen från Bergsjö skola och 

Gnarps skola.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid förra utbildningsutskottet bifogades inte skolornas svar till skolinspektionen 

vilket medförde att ärendet togs upp på nytt enbart för att fatta beslut om att bifoga 

skolornas svar. 
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§ 139 Dnr 2019-000143  

Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg 

Utbildningsutskottets beslut 

Att uppdra till verksamheten att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av att 

avtalet har sagts upp och med förslaget att återgå till enbart skolkort, till de elever 

som har rätt att få skolkort enligt skolskjutsreglementet. Den totala, beräknade 

kostnaden för skolskjutsarna. 

Att uppdra till verksamheten att kontakta Hosiannaskolan om att ändra sina 

skoltider så att de stämmer överensstämmer med kommunens skol- och busstider. 

En åtgärd som minskar kostnaderna för skolskjutsar. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har tagit fram ett tjänsteutlåtande där förslaget är att när avtalet med 

tilläggstjänsterna ung i Nordanstig och ung i Gävleborg upphör i juni 2020, återgå 

till principen om att de elever som har rätt att få skolskjuts, enligt skollagen får det 

men inga andra. En åtgärd för att minska kostnaderna för skolskjutsar.  
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§ 140 Dnr 2019-000379  

Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att uppdra till verksamheten att redovisa ärendet på utbildningsutskottets möte 

191210.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinge miljö- och hälsoskydd har vid sin kontroll av arbetsmiljön på förskolorna 

uppmärksammat att egenkontrollen inte dokumenteras så att den går att följa. 

Huvudmannen ska senast 31 december redovisa hur egenkontrollen av arbetsmiljön 

ska systematiseras för att uppfylla lagkraven.  
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§ 141 Dnr 2019-000361  

Lokaler Skola och förskola 2019-2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att fortsätta att följa ärendet.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har hanterat ärendet. Byggnation av ett sammanhållet, särskilt 

boende samt en nybyggnation av F-6 skola i Bergsjö går nu upp till beslut i 

kommande kommunfullmäktige. I övrigt har uppdrag beslutats i enligt med 

kommunstyrelsens protokoll. 
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§ 142 Dnr 2016-000301  

Remiss RUN:s verksamhetsplan  

Utbildningsutskottets beslut 

Att Anette Nybom (S) och Lisa Östman Bergman (C) åker på RUN riksdagen 

februari tillsammans med utbildningschefen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplan för RUN 2020-2022 går nu ut på remiss till skolchefer och 

utvecklingsnätverk i kommunerna samt till prefekter och programråd inom 

lärarutbildningen. De synpunkter som inkommer under remissförfarandet kommer 

RUNs ledningsgrupp att diskutera i mitten av november.  

 

I februari infaller RUN riksdagen där två politiker från respektive medlemskommun 

i det regionala utvecklingsnätverket (RUN) mot Mittuniversitetet deltar förutom 

huvudansvarig för utbildningarna i varje kommun. Nitton kommuner samt  

representanter från Mittuniversitetet träffas under två dagar. Dag ett inleds med 

RUN riksdagen och därefter sker workshops och föreläsningar. Till föreläsningarna 

och övriga arrangemang bjuds även rektorer in som en del i deras 

kompetensutbildning och nätverkande. 
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§ 143 Dnr 2019-000144  

Interkommunal ersättning 

Utbildningsutskottets beslut 

Att uppdra till verksamheten att göra en fördjupad analys av interkommunal 

ersättning.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson har gjort en sammanställning över kostnaderna för interkommunal 

ersättning, då prognosen indikerar att kostnaderna för IKE kommer att dra över med 

1,2 miljoner kronor 

Några orsaker till detta är att 

- fakturor faller in med olika periodicitet från olika skolor 

- placeringar av ungdomar i andra kommuner, med åtföljande kostnader för 

skolgång är svåra att budgetera 

- budgetår kontra verksamhetsår infaller olika 

 

Verksamheten får i uppdrag att redovisa och analysera: 

Antal elever/årskull, som väljer skola utanför kommunen? 

Antal elever som har återvänt till kommunens skolor? 

Antal elever som går i vår kommun från andra kommuner? 
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§ 144 Dnr 2019-000444  

Kompetensförsörjning 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Strategisk kompetensförsörjning (strategiskt arbete för att, med framförhållning 

arbeta så att verksamheterna har behörig personal): 

Sveriges kommuner och landsting ( SKL),  Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 18) åtagit sig att stödja och 

inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. 

 

Det lokala arbetet för att säkra kompetensförsörjningen behöver präglas av en 

helhetssyn så att åtgärder på såväl kort som lång sikt tillsammans ökar 

möjligheterna att nå de gemensamma målen – ökad måluppfyllelse, en god 

arbetsmiljö och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. I ett 

demografiskt utmanande läge, där skolas övriga utmaningar är fortsatt många, krävs 

flera samverkande lösningar och initiativ. 

En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att alla arbetsgivare bland annat 

kan erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofessionen 

och en ändamålsenlig organisation. Centrala paret har med anledning av detta gett 

sin syn på ett antal områden i en förnyad Bilaga 4 a – förtroendeskapande arbete. 

Bilagan finns i parternas Huvudöverenskommelse HÖK 18. 

  

Med skola menas förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola. 

Ett arbete är påbörjat på lokal nivå  (i Nordanstig) där arbetsgivaren, Lärarförbundet 

och Lärarnas Riksförbund träffats. 

Metoden som används består av fem olika steg och syftar till att möte de 

utmaningar vi står inför: 

1. Enas om ett nuläge och målbild. 

 

2. Identifiera pågående respektive nya aktiviteter. 

 

3. Värdera de nya aktiviteterna utifrån prioriteringar i tid och effekt. 

 

4. Skapa en helhetssyn över prioriterade aktiviteter. 

 

5 Göra en sammanfattande analys och fortsätta arbetet. 
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Forts. § 144 

Nuläget visar att det saknas ett stort antal förskollärare och lärare mot fritidshem  

att det inom grundskolan och grundsärskolan saknas behörighet inom de estetiska 

ämnena (bild, idrott, slöjd) 

att det generellt saknas lärare mot de äldre årskurserna. 

Målbilden är att bli en så attraktiv arbetsgivare med så attraktiva arbetsplatser att 

fler behöriga lärare/pedagoger söker sig till våra förskolor, fritidshem och skolor. 

Pågående insatser det här läsåret är: 

Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) där vi har tre studenter som är anställda 

hundra procent, arbetar som lärare femtio procent och studerar sjuttiofem procent. 

De studerar mot Mittuniversitetet. 

- Elevhandledarutbildning i samarbete med Hälsinglands utbildningsförbund och 

som är riktat till elevhandledare som inte har barnskötarutbildning eller en 

pedagogisk utbildning. Bilaga: utbildningen upplägg. Utbildningen startade 4 

september 2019 och avslutas juni 2020. 

Behov av personal i skolan: 

Regionen har genom Thomas Lundberg gjort iakttagelser enligt följande: 

 

1. Mycket hög brist på lärare, förskollärare, grundskollärare och stydie- och 

yrkesvägledare (SYV) 

2. Oklart om vilken inriktning som saknas vad gäller gymnasielärare och 

yrkeslärare. 

3. Lärare lämnar inte yrket  

4. Pensionsavgångarna kommer att öka och då främst för yrkeslärare, speciallärare 

och SYV 

5. Gävleborg har lägst andel behöriga lärare. Har konsekvens för hur skolan lyckas. 

 

Nuläget med arbetet här i kommunen: 

En identifiering pågår av hur många som kan tänkas gå i pension de kommande tio 

åren. 

Lärarförbundet har gjort en medlemsenkät som belyser arbetsmiljö, arbetstid, 

arbetsorganisation och lönebildning. 

Vid kommande möte kommer arbetsgivaren och de fackliga organisationerna att 

använda sig av dessa två kartläggningar för att fortsätta processen. 
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§ 145 Dnr 2019-000424  

Sammanträdesdatum för 2020. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att fastställa tisdagar som sammanträdesdagar för utbildningsutskottet 2020 med 

start kl. 8.15.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesplan för 2020 presenterades.  
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§ 146 Dnr 2019-000134  

Övriga frågor 2019 

Utbildningsutskottets beslut 
Att uppdra åt verksamheten att redovisa budget 2020 så snart den är färdig. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Bergh föreslår att vid nästa sammanträde tas budget för 2020 upp. 

Utbildningschefen informerar om att budget för 2020 är antagen i 

kommunfullmäktige i juni 2019, och att arbetet för budget 2021-2024 startar med 

att POL får förslag på en arbetsgång för arbetet den 19 november.  
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§ 147 Dnr 2019-000010  

Rapport/information från politiker 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) informerade att hon kommer att åka till Stockholm den 22 

november på en skolpolitisk dag i Riksdagshuset. 

Eva Fors, utbildningschef åker tillsammans med Anette Nybom (S) till Högskolan i 

Gävle den 29 november. 

Anette Nybom (S) informerar om att de påbörjade Skoldialogerna fortsätter med ett 

möte i Ilsbo 26 november och i Hassela och Bergsjö under våren 2020. 

Annonsering har skett i Nordanstigarn och på sociala medier.  

Anette Nybom (S) påminner om att ledamöterna behöver besöka sina fritidshem.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
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§ 148 Dnr 2019-000009  

Vad ska redovisas till kommunstyrelsen? 

      

Sammanfattning av ärendet 

Interkommunal ersättning 

Ledningsdeklarationen för det systematiska kvalitetsarbetet 

Årshjulet 

Remiss RUN 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-12 
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§ 149 Dnr 2019-000007  

Frågor/punkter till nästa möte 

Tjänsteutlåtande  om framtida skolskjutsar. 

Information budget 2020 

Kompetensförsörjning 

Svar till Hälsinge miljö- och hälsoskydd 

Förslag till reviderad årsplan (den som idag kallas årshjul) 

Fördjupad analys av IKE (interkommunal ersättning 

Vad arbetas med för att få ned sjukfrånvaron? 

    

Sammanfattning av ärendet 

Under den här punkten sammanfattas vilka av dagens ärenden som ska tas upp på 

nästa möte och eventuellt nya ärenden som lyfts upp under dagens sammanträde. 

      

      

 

 

 

      

 

 


