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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 78-89 

 Helena Van Brakel  
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 Anette Nybom  
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 Petter Bykvist (V)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum då anslaget sätts upp 2022-11-29 Datum då anslaget tas ned 2022-12-21 
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§ 78 Dnr 2021-000001 

Godkännande av dagordning 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(16) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 79 Dnr 2022-000024 

Genomgång av föregående protokoll 2022 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom protokollet från 2022-10-18. 

Anette Nybom (S) har en fråga om föregående protokoll. Vilka är småskolor? 

Thomas Larsson, utbildningschef förklarar att benämningen småskolor är låg och 

mellanstadiet, åk FK-6. 

Beslutsunderlag 

Protokollet från 2022-10-18 finns som underlag till handlingarna. 
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§ 80 Dnr 2022-000025 

Verksamhetsuppföljning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisar månadsrapporten för förskola, skola och 

bibliotek, oktober 2022. 

 

Analys av månadsresultat 

Det är i stort oförändrad prognos på helheten. Det är fortfarande IKE och HUF som 

är de stora negativa avvikelserna och förskolor och barn- och elevhälsa går plus 

jämte Bergsjöskola.  
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Forts §80 

 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport oktober dok nr133707. 
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§ 81 Dnr 2022-000026 

Ekonomirapport 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta ekonomirapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade ekonomirapporten oktober 2022.  

Totalt så ligger utbildningen på + 738 000 kr i nuläget. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning maj 2022 dok nr 133708. 
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§ 82 Dnr 2022-000324 

Skolpeng 2023 

Utbildningsutskottets beslut 

Utskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta om skolpeng för 2023 i enlighet 

med bifogade handlingar. 

Utskottet godkänner tjänsteutlåtandet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har ansvar för att fastställa skol- och barnomsorgspeng för 2023. 

Beloppen har räknats fram med hjälp av vår socioekonomiska fördelningsnyckel.  

Skol- och barnomsorgspeng ska fastställas för år 2023. Fastställd budgetram ligger 

till grund för beräkningen. Resursallokeringen genomförs internt och externt med 

hjälp av utbildningsverksamhetens resursfördelningsmodell, antagen i december 

2020. Framräknade belopp redovisas i bilagan Skolpeng 2023 underlag till TJUT. 

Beslutsunderlag 

Skol- och barnomsorgspeng ska fastställas för år 2023. Fastställd budgetram ligger 

till grund för beräkningen. Resursallokeringen genomförs internt och externt med 

hjälp av utbildningsverksamhetens resursfördelningsmodell, antagen i december 

2020. Framräknade belopp redovisas i bilagan Skolpeng 2023 underlag till TJUT 

(nr 133673). 
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§ 83 Dnr 2019-000361 

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för lokaler, skola och förskola 

november 2022. 

Idrottshallen 

Inget nytt att meddela. Upphandling pågår. Beräknas färdig att tas i bruk augusti 

2024. 

Stallet 

En budget för ombyggnationen är på väg upp genom de politiska instanserna. Som 

idag planeras för två avdelningar. Det kommer att finnas reservkapacitet för 

ytterligare en avdelning. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(16) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 84 Dnr 2022-000028 

Årsplan 

Utbildningsutskottets beslut 

Utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta anta bifogad ny årsplan för 2023. 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson utbildningschef redovisade följande efter årsplanen,  

meritvärde åk 9, skolplikt samt gymnasiebehörighet. 

Som framgår av tabellerna har gymnasiebehörigheten förbättrats kraftigt jämfört 

med föregående år och Nordanstig har nu klart högre behörighet än riket som 

helhet. Meritvärdet är i stort sett oförändrat och i nivå med rikssnittet. Vi 

konstaterade redan i våras att det inte är behörigheten som är vårt stora bekymmer, 

utan de jämförelsevis låga meritvärdena. Låga sådana medverkar till sämre 

valmöjligheter vid antagning till gymnasieskolan. Både förutsättningarna att klara 

en gymnasieutbildning och motivationen att göra det påverkas av detta. Vi måste ha 

högre förväntningar på våra elever. Antagandet stöds av nedanstående tabell. 

Det framgår även att det är stor skillnad mellan pojkar och flickor, något som enligt 

vår egen måluppfyllelseanalys grundläggs redan i grundskolan. Den kraftiga dippen 

för pojkar 2021 förklaras delvis av att denna årgång innehåller större delen av 

flyktingvågen 2015 med många ensamkommande pojkar. 

För ett år sedan angavs siffran för 2020 till 65% för Nordanstigs del. Vi vet inte 

varför denna har justerats uppåt. 

Skolplikt 

Under perioden v34-43 har vi i vår egen organisation 39 elever (4,5%) som har  

över 30% frånvaro. Bland externa huvudmän är underlaget ännu bristfälligt. I det 

material vi fått in finns 10 elever (10%) med 30% frånvaro eller mer. Vi kan se att 

hög frånvaro är ett större problem hos externa aktörer än i vår egen organisation.  

Vi kan också konstatera att det finns ett stort inslag av s k postpandemiska effekter 

bland dessa. Oron är alltså begränsad. Dock inte obefintlig. 

Enligt vårt regelverk ska varje elev med mer än 30% frånvaro under en period bli 

föremål för en kortare utredning i syfte att utreda bakgrund till frånvaron och 

åtgärder som genomförs eller ska genomföras. Utifrån dessa utredningar kommer 

utbildningsverksamheten att avgöra vilka elever som behöver ytterligare insatser. 

Internt eller med respektive huvudman kommer dialog om åtgärder inklusive 

eventuella vitesförelägganden att inledas. 

Under 2022 har verksamheten konstaterat att det finns behov av smärre justeringar i 

årsplanen för att bättre svara mot det årshjul som styr arbetet med uppföljning och 

utveckling.  
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Forts. § 84 

Ändringarna som har gjorts:  

- Frånvaron redovisas i december och maj (innan december och april) 

- Skolplikt redovisas i maj och december (innan maj och november) 

- Meritvärde åk 9 redovisas i december (innan november) 

- Likvärdighet redovisas i maj (innan juni) 

- Bibliotek redovisas i april (innan februari och oktober) 

 

 

Beslutsunderlag 

Årsplan 2023 och utvärderingsmatris nr 133672. 
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§ 85 Dnr 2022-000027 

Verksamheten informerar 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson utbildningschef, informerar om verksamheten november 2022. 

Liten enhet – Växthuset 

Det finns inga kompetenta sökanden till de tre tjänsterna som planeras på den nya 

enheten för utåtagerande elever – Växthuset. Ny rekryteringsinsats inför 

vårterminen förbereds. 

Matematikutvecklare 

I våras vid analysen av vår måluppfyllelse konstaterades att det fanns ett behov av 

en särskild matematikutvecklare för att arbeta långsiktigt med högre måluppfyllelse 

inom detta ämne. En sådan har nu rekryterats inom ramen för de strategipengar 

verksamheten disponerar. Vederbörande börjar 2023-01-01. 

Kvalitetsdialog gymnasiet 

De svaga resultat Nordanstigs kommuns elever uppvisar på gymnasiet måste bli 

bättre. Både vår egen verksamhet och Bromangymnasiets verksamhet behöver 

engageras i ett kvalitetssamarbete för att komma till rätta med detta. 

Kvalitetsansvariga i Hudiksvall och Nordanstig har fått i uppdrag att arrangera en 

första kvalitetsdialog i månadsskiftet januari-februari 2023. Syftet är att analysera 

verksamheternas resultat och sätta in nödvändiga åtgärder, samt att planera för en 

långsiktig kvalitetsdialog.   
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§ 86 Dnr 2022-000302 

Redovisning av kommunens aktivitetsansvar för 
ungdomar 16 - 20 år 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Pär Karlsson, Arbetsmarknadshandläggare inbjuden att presentera redovisningen av 

kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16 - 20 år. Pär har jobbat med dessa 

frågor sedan 2016.  

I nuläget så omfattas 35 ungdomar av KAA (kommunens aktivitetsansvar) i 

Nordanstig, av dessa är 4 berättigad till aktivitetsersättning och 2 söker 

försörjningsstöd. 

Dessa omfattas av KAA som styrs av skollagen: 

• Är folkbokförd i kommunen 

• Inte längre är skolpliktiga 

• Inte fyllt 20 år 

• …om förutsättningarna ovan är uppfyllda och dessutom… 

• Genomför inte utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning 

• …eller… 

• Hr inte fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 
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§ 87 Dnr 2021-000302 

Utredning utbildningsverksamhetens lokalförsörjning 
åk 7 - 9 

Utbildningsutskottets beslut 

Skicka Utredning om lokalförsörjning för utbildningsverksamheten åk 7 - 9 vidare 

till kommunstyrelsen som underlag inför beslut om lokalförsörjning för 

utbildningsverksamheten 7 - 9. 

Föreslå kommunstyrelsen att kalla utredaren Staffan Lindvall att presentera 

utredningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet bereder frågan om lokalförsörjning för 

utbildningsverksamheten åk 7 - 9. Utskottet gav verksamhetschef Thomas Larsson  

i uppgift att ta fram ett underlag, inför beslut i kommunstyrelsen om 

lokalförsörjning åk 7 - 9. Utskottet formulerade ett antal frågor som utredningen 

skulle ge svar på (se bifogad utredning sid 2). På utskottets sammanträde,  

den 18 oktober 2022 presenterades utredningen av utredaren Staffan Lindvall.  

I samband med utskottets sammanträde 15 november 2022 så gick utskottet igenom 

utredningen, checkade av huruvida utskottets frågeställningar besvarats, samt 

diskuterade den samma. Utskottet ansåg det lämpligt att utredaren presenterar 

utredningen på kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Redovisningen för Utredning om lokalförsörjning för utbildningsverksamheten  

åk 7 - 9, dok nr 133969. 
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§ 88 Dnr 2022-000029 

Övriga frågor 

Utbildningsutskottets beslut 

Inga övriga frågor. 
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§ 89 Dnr 2022-000031 

Frågor/punkter till nästa möte  

Utbildningsutskottets beslut 

Inga föreslagna punkter till nästa sammanträde. 

 

 


