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Plats och tid Västra Trösten 244, Bergsjö, tisdagen den 8 december 2020 kl 13:00-15:00 

Beslutande 
 

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

Ersättare 
Kent Hammarström (S) 

Övriga deltagande Thomas Larsson, utbildningschef 
Christina Myhrer, sekreterare 
Irina Alexeeva, ekonom §§ 129-130 

Utses att justera Petter Bykvist (V) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2020-12-10 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 126-137 

 Christina Myhrer  

 Ordförande 

  

 Anette Nybom  

 Justerare 

  

 Petter Bykvist    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-12-08 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-11 Datum då anslaget tas ned 2021-01-02 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Christina Myhrer  
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§ 126 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordning 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen.  
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§ 127 Dnr 2020-000002  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom utbildningsutskottets protokoll från 2020-11-10.  
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§ 128 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun följer utvecklingen av smittspridning i länet. 

 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för läget i kommunen. 

Det är hög sjukfrånvaro bland personalen och en avstämning ska genomföras på 

alla verksamheter under tisdagen den 8 december för att få en överblick över 

barn/elevers och personals frånvaro. 

All lämning av barn sker utomhus. 

Årskurs 6 åker inte till Bergsjö på språkval under resten av höstterminen 2020. 

 

Vård och omsorg har det tungt med smittspridning på två av våra boenden. 

Det ropas efter personal från andra verksamheter, men utbildningssidan har svårt att 

bidra. 
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§ 129 Dnr 2020-000004  

Verksamhetsuppföljning 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta månadsrapport utbildning 

för förskola, skola och bibliotek med analyser för november 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade månadsrapport utbildning för november 2020 

förskola, skola och bibliotek.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport för november finns som underlag i kallelsen.  
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§ 130 Dnr 2020-000003  

Ekonomirapport 2020 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta ekonomirapporten med 

analyser för november 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade ekonomirapport för november 2020 förskola, 

skola och bibliotek. 

 

Avvikelse på - 800 totalt för utbildning för förskola och grundskola.  

Utbildningschefen fortsätter arbetet med  

 

att kräva ersättning för särskilda insatser av kommuner som placerat barn i vår 

kommun 

att se över sjukskrivningskostnaderna under 2020 jämfört med tidigare år, för att 

identifiera och återsöka de ökade kostnaderna pga. Pandemin 

 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapporten i sin helhet för november finns som underlag i kallelsen 

Månadsrapport från rektorerna november månad finns som underlag i kallelsen.  
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§ 131 Dnr 2020-000005  

Verksamheten informerar 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade verksamheten informerar december 

2020. 

Det har under perioden från förra mötet med utbildningsutskottet fram tills nu varit 

en intensiv dialog med skolinspektionen.  

Onsdag den 9 december skickas det in ytterligare material , analyser och 

uppföljningar till skolinspektionen. Detta arbete har upptagit det mesta av 

verksamheternas arbetstid förutom Gnarps skola och Coronaviruset.  
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§ 132 Dnr 2019-000361  

Lokaler Skola och förskola 2019-2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att utbildningsutskottet godkänner redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om status i planeringen av lokaler, 

skola och förskola. 

Gnarp: 

Förseningar med grundarbetet. Undersökning sker nu om det behöver pålas. En 

pålning kommer att orsaka försening på ca ett halvår. 

Hassela: 

Förening med entrén på grund av sena leveranser. 

Förskolan räknar med att starta upp i sina nya lokaler i slutet av januari. 

Bergsjö: 

Det har diskuterats olika alternativ av idrottstält och olika prisklasser vilket har 

dragit ut på tiden. 

En snar lösning måste komma till stånd då ramschemat för HT 2021 kommer att ha 

utökat antal idrottstimmar. 

Såväl utbildningschef som utskottets ordförande är inbjudna till KS beredning för 

fastighetsinvesteringar, på torsdag 201210 då bl.a. tältlösningen är ett ärende. 

 

 

.  
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§ 133 Dnr 2020-000295  

Skolsituationen på Gnarps skola 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om flytten av elever från Gnarps 

skola till Bringsta skola och Bergsjö skola. 

 

Flytten av elever till Bergsjö skola av årskurs 5 och 6 har fungerat väldigt bra. 

Flytten av eleverna till Bringsta skola för årskurs 4  fungerade bra från början. Det 

finns en NPF-problematik bland ordinarie Bringsta-elever som blommat upp och nu 

hanteras. 

 

På Gnarps skola har det blivit stabilare och där pågår rekrytering av personal. 

Utvärdering av situationen på Gnarps skola, inför jullovet är på gång. 

 

.  
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§ 134 Dnr 2020-000006  

Årsplan 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna informationen årsplan december 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade årsplan december. 

 

Betygsresultaten innevarande år har sjunkit. För att inte fluktuationer ska uppstå 

mellan olika år,  pga elevernas olika förutsättningar pågår utvecklingsarbetet vid 

kommunens skolor enligt de tre strategierna. 

 

Årsplan 2020, december 

 

Betygsresultat 

Meritvärde 2020 

Pojkar 196,7 

Flickor 216,8 

Alla 205,9 (2019: 223,9) 

 

Behörighet till gymnasium 2020 

Yrkesprogram  83,3% (2019: 91,9%) 

Ek, Hu, Sa, Es  81,8% 

Na, Te  80,3% 

 

Skolplikt 

Elever med stor problematisk skolfrånvaro definieras så här: 

•  Problematisk skolfrånvaro  Mycket stor eller 100% frånvaro under de senaste 3 

månaderna eller längre 

•  Elever som inte är i ”sin ” klass utan har andra insatser 

Vi har just nu 7 elever i kommunen med stor problematisk skolfrånvaro, med olika 

orsaker och olika insatser. 

Av dessa elever går en elev i åk 5 och övriga elever på 7-9:an. 

Antalet har minskat sedan i maj då vi hade 14 elever med stor problematisk 

skolfrånvaro i kommunen. 

Det finns i dagsläget ingen elev som bör bli föremål för en skolpliktsanmälan. 
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Kränkande behandling 

Det nya systemet för att rapportera kränkningar digitalt har inte fungerat. 

Inledningsvis blev arbetet fördröjt framför allt som en följd av arbetsbördan på IT-

sidan. Sedan visade sig flera funktioner inte hålla måttet. Arbetet med att lösa 

problemen har påverkats av utbildningsverksamhetens arbetsbörda i samband med 

hanteringen av Gnarps skola. Nu sköts rapporteringen halvmanuellt vilket är 

otillfredsställande. 

 

Det reaktiva arbetet på de kränkningar som är fungerar tillfredsställande på alla 

enheter utom Gnarps skola, där oförmågan att hantera utåtagerande elever som 

kränkte såväl personal som klasskamrater var en del av problematiken. 

Bedömningen är att det skett en uppryckning och att hanteringen är tillräcklig men 

inte mer. 

 

Vad gäller det förebyggande arbetet så arbetar alla enheter konstruktivt med detta. 

Elevhälsan är oftast inkopplad i arbetet, likabehandlingsplaner revideras och 

används. På Gnarps skola är arbetet i sin linda. Vad gäller förskolan finns 

svårigheter att avgöra vad som är en kränkning, särskilt bland de små barnen. 

 

Antalet kränkningar under höstterminen 2020 ser ut så här: 

Redovisade kränkningar HT 2020 fram till 8 dec 

  

Ilsbo skola  8 

Lönnbergsskolan 2 

Bergsjö skola 4-9 18 

Gnarps skola  31 

Arthur Engbergsskolan 0 

Bringsta skola  8 

Grundsärskolan 0 

Totalt   67 

 

Beslutsunderlag 

Redovisningen i sin helhet finns som underlag till kallelsen.  
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§ 135 Dnr 2020-000007  

Övriga frågor 2020 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(15) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 136 Dnr 2020-000008  

Rapport/information från politiker 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inga rapporter eller informationer från politiker.  
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§ 137 Dnr 2020-000010  

Frågor/punkter till nästa möte 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor/punkter till nästa möte.  

      

      

      

 

 


