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§ 89 Dnr 2019-000015  

Godkännande av dagordning  

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen.  
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§ 90 Dnr 2019-000016  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Annette Nybom (S) går igenom utbildningsutskottets möte från 190618.  
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§ 91 Dnr 2019-000008  

Ekonomirapport 2019 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen samt tack till verksamheterna för ett gediget arbete med 

att komma i ram.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom går igenom månadsuppföljning per 190831. 

Av de fyra områden som kontinuerligt legat över budget, Interkommunal ersättning, 

Särskilt stöd, Modersmål och Skolskjutsarna, har de tre förstnämnda kommit i 

balans medan skolskjutskostnaderna fortsatt visar på underskott. Totalt sett 

prognostiseras utbildningsutskottets budget att hållas. 

Christina Myhrer redogör för de statsbidrag som är sökta under augusti samt vilka 

statsbidrag som är möjlig att söka under oktober. 
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§ 92 Dnr 2019-000012  

Verksamheten informerar 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningschefen får i uppdrag att kontakta personalenheten för och återkoppla 

kommande utbildningsutskott.  

Sammanfattning av ärendet 

Kompetensförsörjning 

12 procent av landets lärare i grundskolan går i pension inom fem år. Vi behöver se 

över vår kommuns kompetensförsörjning, med hjälp av personalenheten och   

tillsammans med de två lärarfacken, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. 

Läsa – Skriva – Räkna, en garanti för tidiga stödinsatser. 

Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2019 och det innebär att verksamheterna från 

höstterminen 2019 arbetar enligt Läsa, skriva och räknagarantin. 

Specialpedagogisk skolmyndigheten, SPSM kommer att stötta kommunen med 

metodutveckling för tidiga stödinsatser.  

Annan pedagogisk omsorg 

Carolina Gyllenkraft som bedriver annan pedagogisk verksamhet i Gnarp har sedan 

2018 sin verksamhet vilande. Hon kommer att återuppta sin verksamhet tidigast 

hösten 2020. 

Förändrad timplan  

Från och med hösten 2019 får eleverna utökad garanterad undervisningstid i 

matematik, idrott och hälsa. Garanterade antal timmar i matematik är 1 125 timmar 

och för idrott och hälsa 500 timmar. (klocktimmar)  

Den utökade timplanen innebar att matematik tillfördes ytterligare 105 timmar på 

högstadiet och idrott och hälsa 100 timmarna som fördelas mellan mellanstadiet och 

högstadiet. Samtidigt minskar undervisningstiden i elevens val med 205 timmar.  

De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 hösten 2019. För elever i 

årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. 

Moderna språk 

Sedan hösten 2018 börjar alla elever som läser moderna språk i grundskolan, sitt 

språkval senast i årskurs 6. 

En nationell plan för studiero och trygghet i skolan 

En ny lagstiftning kan komma att  gälla från 1 januari 2021 som innebär att 

mobilförbud införs i klassrum - rektor och lärare har rätten att bestämma om 

mobiler ”kan/ska användas vid olika tillfällen med bestämda syften”.  
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forts. § 92 Dnr 2019-000012  

Likvärdighetsbidraget 

Statskontoret har fått i uppdrag att följa upp och analysera utfallet av statsbidraget 

för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som infördes 2018. Uppdraget ska 

delredovisas senast den 1 juni 2020 och slutrapporten senast den 3 februari 2021. 

I den Svenska skolan ska ingen elev hållas tillbaka 

För att högpresterande och särskilt begåvade elever ska få bättre möjligheter att nå 

längre i sitt lärarande har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att ta fram 

förslag på hur skolornas arbete med elever som har lätt att nå kunskapskraven kan 

stärkas och stödjas. I Uppdraget ingår också att föreslå hur framtida 

spetsutbildningar i grund- och gymnasieskolan ska utformas. 

Inbrott på förskolor och skolor 

Under perioden juni till september har förskolorna i Bergsjö och Gnarp haft inbrott 

och Bringstaskolan har haft det vid två tillfällen. Datorer, iPads och telefoner är vad 

som stulits. 

En inventering pågår, för att sammanställa hur mycket som stulits. Detta underlag 

behövs för att se hur vi kan lösa finansieringen av kostnaderna för nya inköp.  

Leda förändring 

Ny modul på Skolverkets hemsida. Den här modulen riktar sig till skolledare och 

till huvudmän i förskolan och i skolan. En förutsättning är att deltagarna har ett 

identifierat och prioriterat utvecklingsområde utifrån sitt systematiska 

kvalitetsarbete. Ett långsiktigt syfte med insatsen är att skapa förutsättningar för att 

bygga in en generell och långsiktig förändringskapacitet i organisationen. 
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§ 93 Dnr 2019-000011  

Redovisning av Årshjulet 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Externa huvudmän som tagit emot elever från Nordanstigs kommun 

höstterminen 2019 

Hudikskolan F-9  90 

MTH skolan 4-9  23 

Läroverket 7-9    4 

Övriga skolor i Hudiksvall F-9 11 

Övriga kommuner F-9  16 

Hosianna skolan F-9  52 

Stocka friskola F-6  23 

 

Antal elever per skola i kommunen 

Ilsbo skola F-5    75 

Hassela skola F-6    53 

Lönnbergsskolan F-3  154 

Grundsärskolans träningsklass     7 

Bergsjö skola 4-9  323 

Gnarps skola F-6   154 

Bringsta skola F-6   135 

 

Betygsstatistik och analys 

Presenteras i separat dokument 

Antal familjehemsplacerade barn och elever inom olika skolformer 

Grundskolan  25 

Förskolan    2 

Placerade på HVB hem   5 
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forts. § 93 Dnr 2019-000011  

 

Av socialtjänsten placerade barn och elever  

Placerade barn i egna kommunen 1 

Placerade barn i annan kommun 3 
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§ 94 Dnr 2019-000355  

Redovisning av analys och åtgärder av betygsresultat 
för åk 6-9 

Utbildningsutskottets beslut 

Att uppdra till verksamheten att vid kommande utbildningsutskott redovisa 

resultaten av de nationella proven i årskurs 3. 

Att uppdra till verksamheten att vid kommande utbildningsutskott redovisa hur 

behörigheten till gymnasiet såg ut inför hösten 2019, jämfört med de tre tidigare 

åren. 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef redogjorde för betygssammanställning läsåret 2018-2019. 

Åk 6 sammantaget bättre resultat, men fler elever med stora svårigheter. 

Förbättrat resultat i åk 9, en positiv utveckling av resultaten från hösttermin till 

vårtermin.  
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§ 95 Dnr 2018-000414  

Ilsbo skola och förskola 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna delrapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Utredning om möjlighet att ta tillbaka åk 6 till Ilsbo skola. Ett uppdrag från 2018. 

Utbildningschefen redovisar en delrapport och återkommer i ärendet vid kommande 

utbildningsutskott.  
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§ 96 Dnr 2019-000356  

Socioekonomisk resurstilldelning 

Utbildningsutskottets beslut 

Att bordlägga ärendet till nästa möte.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors har inte tillräckligt med information för att kunna redovisa ärendet.  
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§ 97 Dnr 2019-000357  

Skolinspektionens huvudmannarapport 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen. 

Att uppdra till Eva Fors och Anette Nybom (S) att arbeta fram ett förslag på 

dokument för att få ett fungerande flöde och på så sätt en systematik i 

huvudmannens kvalitetsarbete.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningschefen redovisade besluten från skolinspektionen gällande kommunens 

utbildningsformer. 

Utbildningschefen kommer tillsammans med skolinspektionen att ha ett 

uppföljningsmöte 24 oktober som rör huvudmannadelen.   

 

Kritiken riktar sig i huvudsak mot kvalitetsarbetet på huvudmannanivå vad gäller 

förskolan, grundsärskolan och grundskolan. Gymnasiesärskolan, gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen gavs ingen kritik.  
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§ 98 Dnr 2019-000358  

Grundskolan 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen och tacka rektorerna för en bra redovisning.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Rautiainen, bitr. rektor och Anna Michiels, rektor redogjorde för 

verksamheten Bergsjö skola 4-9 (presentationen bifogad) samt skolans arbete med 

Skolinspektionens kritikpunkter i tillsynsrapporten (rapporten bifogad) 

Anette Nybom (S) betonade vikten av uppföljning i allt kvalitetsarbete. 

Fritidshemmen, en prioriterad verksamhet av utbildningsutskottet, genomlyses av 

Eva Klang under höstterminen. 

 

Grundskolan 

Bergsjö skolas rektor och biträdande rektor redogör för hur de arbetar med de 

förbättringsområden som Skolinspektionen identifierade vid sin tillsyn. 

Rektorerna går igenom de kritikpunkter som rapporten innehöll och beskriver hur 

förbättringsarbetet framskrider på skolan, hur personalen gjorts delaktiga i arbetet 

samt återkommer med svaret till Skolinspektionen före 16 oktober. 

Rektor för Gnarps skola kommer att presentera sitt arbete enligt kritikpunkterna i 

Skolinspektionens (SI) rapport, i samband med utbildningsutskottets möte den15 

oktober. Då ska även svaret till SI redovisas. 
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§ 99 Dnr 2019-000359  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Utbildningsutskottets beslut 

Uppdra till ordförande och utbildningschef att uppdatera och färdigställa 

handlingsplanen 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningschefen redogjorde för den handlingsplan som hon, Anette Nybom (S) 

och Ola Wigg (S) arbetade fram under avslutningskonferensen i maj 2019, för Bästa 

skola.  
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§ 100 Dnr 2019-000360  

Remiss Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna remissvaret från Lena Gräntz, bibliotekschef och skicka det vidare till 

regionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har fått en förfrågan om att svara på en remiss om den 

regionala biblioteksplanen.  
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§ 101 Dnr 2019-000361  

Lokaler 2019-2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att uppdra till Anette Nybom (S) att utreda var beslutet ligger för att byggstart ska 

kunna ske skyndsamt i så väl Hassela som Gnarp.  

Sammanfattning av ärendet 

Lokalfrågan är högprioriterad. Hassela skolas renovering för inflyttning av förskola 

diskuterades samt nybyggnationen av Gnarps förskolor.  

Skollokalssituationen i Bergsjö diskuterades, med fokus både på både 

Lönnbergsskolan och Bergsjö skola.  

En övergripande helhetslösning för skolområdet i Bergsjö behöver göras. 

Modullösningarna där kostar ca 1 miljon per år. 
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§ 102 Dnr 2019-000049  

Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan. 

Utbildningsutskottets beslut 

Fullmäktige beslutar 

Invänta regeringens direktiv och lagstiftning kring mobilens användning i 

skolmiljöer samt att motionen därmed kan anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om mobilförbud i den kommunala 

grundskolan där hon föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till 

utbildningsutskottet att se över den praktiska möjligheten för ett generellt 

mobilförbud i våra grundskolor samt att ta fram riktlinjer på hur ett sådant förbud 

kan praktiseras i verkligheten. 

Verksamhetens yttrande 

Regeringen vill införa mobilförbud i skolan. Den nya lagstiftningen planeras att 

gälla från 2021. Mobilförbudet kommer att vara en del i en nationella plan för 

studiero och trygghet i skolan. 

I kommunens låg- och mellanstadieklasser är detta inte något större problem idag 

då eleverna lämnar ifrån sig mobilerna i skolan. 

På högstadiet är problemet störst på rasterna och inte på lektionstiden. 

Verksamheten föreslår att kommunen inväntar regeringens direktiv och lagstiftning 

kring mobilens användning i skolmiljöer och att motionen därmed kan anses 

besvarad.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 

Invänta regeringens direktiv och lagstiftning kring mobilens användning i 

skolmiljöer samt att motionen därmed kan anses besvarad.  
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§ 103 Dnr 2019-000048  

Motion om en extra idrottstimme varje vecka i skolan. 

Utbildningsutskottets beslut 

Fullmäktige beslutar 

Timplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan kommer från och med hösten 

2019 att utökas på mellanstadiet från 160 till 180 timmar och på högstadiet kommer 

ämnet att utökas från 200 timmar till 280 timmar per läsår. 

Motionen kan därmed anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om mer fysisk aktivitet genom att 

införa en extra idrottstimme varje vecka. Förslaget är att kommunfullmäktige 

beslutar att utbildningsutskottet ser över hur samtliga skolor ska kunna införa en 

extra idrottstimme varje vecka. 

Verksamhetens yttrande 

Skolverket har föreslagit utökad tid i grundskolan för idrott och hälsa, vilket 

regeringen har godkänt. 

Från och med hösten 2019 utökas ämnet idrott och hälsa på mellanstadiet från 160 

till 180 timmar och på högstadiet kommer ämnet att utökas från 200 timmar till 280 

timmar per läsår. 

Med detta anser verksamheten att motionen kan anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 

Timplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan kommer från och med hösten 

2019 att utökas på mellanstadiet från 160 till 180 timmar och på högstadiet kommer 

ämnet att utökas från 200 timmar till 280 timmar per läsår. 

Motionen kan därmed anses besvarad.  
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§ 104 Dnr 2018-000384  

Motion om extern utredning om bristande skolresultat. 

Utbildningsutskottets beslut 

Fullmäktige beslutar 

Kontroller och utredningar har genomförts av Skolinspektionen och kommunens 

revisorer. Vidare har verksamheten deltagit i Skolverkets satsning Samverkan för 

bästa skola. Detta har skapat ett gott underlag och ytterligare utredningar av externa 

parter är i nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måsten istället fortsätta det 

ständigt pågående arbetet för att förbättra skolresultaten. 

Motionen kan därmed anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion då hon anser att kommunen bör 

upphandla en extern utredning om genomlyser grundskolorna med målsättningen att 

specificera de variabler som har stört inverkan på elevernas resultat, för att utifrån 

detta kunna prioritera tid och resurser. Hon föreslår därför att fullmäktige beslutar 

uppdra till utbildningsutskottet att beställa en extern utredning i syfte att kartlägga 

orsakerna till de bristfälliga skolresultaten i kommunen. 

Verksamhetens yttrande 

Skolinspektionen är den statliga myndighet som granskar landets skolor. Under 

vårterminen 2019 har Skolinspektionen besökt Nordanstigs kommun och en 

kommunrapport kommer under augusti månad. Skolinspektionen är 

kontrollmyndighet för likvärdig utbildning i Sverige. 

Under de senaste 3,5 åren har Nordanstigs kommuns skolor deltagit i Skolverkets 

satsning Samverkan för bästa skola. Nordanstigs deltagande i denna satsning 

grundade sig på de låga resultat som kommunen uppvisat under några år. 

Revisionen genomförde under 2018 en granskning av måluppfyllelsen i 

kommunens grundskola. I revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen 

ingår bl.a. att försäkra sig om att verksamheten har tillräckligt med resurser för 

uppdraget, att de används effektivt och fördelas på huvud- och enhetsnivå efter 

elevers olika förutsättningar och behov. Vidare att säkerställa att det systematiska 

kvalitetsarbetet bedrivs i enligt med lag, inte minst vad gäller att vidta åtgärder om 

det framkommer brister i verksamheten. 

Verksamheten anser med detta att kontroller och utredningar har genomförts och 

har skapat ett gott underlag och anser att ytterligare utredningar av externa parter i 

nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måsten istället fortsätta det ständigt pågående 

arbetet för att förbättra skolresultaten.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 
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forts. § 104 Dnr 2018-000384  

 

Kontroller och utredningar har genomförts av Skolinspektionen och kommunens 

revisorer. Vidare har verksamheten deltagit i Skolverkets satsning Samverkan för 

bästa skola. Detta har skapat ett gott underlag och ytterligare utredningar av externa 

parter är i nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måsten istället fortsätta det 

ständigt pågående arbetet för att förbättra skolresultaten. 

Motionen kan därmed anses besvarad.  
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§ 105 Dnr 2019-000364  

Kommunstyrelsens mål 2020. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att föreslå KS mål: 

Årligen öka behörigheten till gymnasiet 

Årligen öka andelen barn som kan läsa, skriva, räkna senast i åk 3. 

Sammanfattning av ärendet 

Mål 4 (Agenda 2030) God utbildning för alla 

Beslutat KF mål Utbildningsnivån ska öka under mandatperioden 

 

Utbildningsutskottet föreslår 2 mål: 

Årligen öka behörigheten till gymnasiet 

Årligen öka andelen barn som kan läsa, skriva, räkna senast i åk 3. 
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§ 106 Dnr 2019-000303  

Redovisning Internkontroll 2018 och plan för 2019. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att bordlägga frågan till nästa möte.  
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§ 107 Dnr 2019-000134  

Övriga frågor 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Myhrer, skolskjutshandläggare redogjorde för möte med X-trafik den 3:e 

september där X-trafik presenterade besparingsplaner för Nordanstigs kommuns 

linjer. 

Prisjusteringar kommer att ske 2020-01-01. 

Skolbiljett per resdag höjs från 59,80 till 65,04 . Vid full utnyttjande 180 resdagar 

innebär det en kostnad 11 772kr/elev och år. 154 elever nyttjar skolkort. 

Ung i Gävleborg-gymnasiet höjs från 478,30 till 520,05 vilket ger en årskostnad / 

elev på 6240 kr. 301 elever nyttjar detta till en kostnad av 1 878 240 kr. 

Ung i Nordanstig 7-9 höjs från 256,68 till 369,26 vilket ger en årskostnad per elev 

på 4431 kr. 330 elever nyttjar detta till en kostnad av 1 462 230 kr. 

 

Hassela skola 

(Petter Bykvist V) Då frågan blev besvarad tidigare under sammanträdet stryker PB 

frågan. 

Förstelärare  

(Petter Bykvist V) 

Information om antalet förstelärare, deras placeringar samt deras villkor och 

uppgifter vid kommande utbildningsutskott. Utskottet beslutade i enlighet med 

förslaget. 

Gnarps skola 

(Michael Wallin  M) 

Information om verksamheten i Gnarp i enlighet med den löpande uppföljning av 

verksamheten där, vid utbildningsutskottets möten 
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§ 108 Dnr 2019-000010  

Rapport/information från politiker 

Utbildningsutskottets beslut 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inget att rapportera från politikerna.  
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§ 109 Dnr 2019-000009  

Vad ska redovisas till kommunstyrelsen? 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomi 

Årshjulet 

Motionerna  

KS Mål 

Hassela lokaler 

Fördyrning av skolskjutsar 

Budget i balans 

Huvudmannarapporten 

Biblioteksplanen. 
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§ 110 Dnr 2019-000007  

Frågor/punkter till nästa möte 

      

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolan: Redovisning av rektor Gnarps skola. 

Delegationsärenden 

Redovisning av behörigheten till gymnasiet de senaste tre åren 

Redovisning av resultaten/måluppfyllelsen av NP åk 3 

Årshjulet 

Ilsbo skola 

Bordlagda ärenden:  

Redovisning Internkontroll 2018 och plan för 2019 

Socioekonomisk resurstilldelning 

Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor 

Justerade kvalitetsarbetet - Bästa skola 

Skolinspektionens huvudmannarapport 

Förestelärare 
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§ 111 Dnr 2019-000379  

Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att bordlägga frågan till nästa möte. 

Att uppdra till verksamheten att redovisa rutinerna samt att redovisa för 

utbildningsutskottet nästa möte.  

Sammanfattning av ärendet 

Genomgång av inspektionsrapporter.  

      

      

      

 

 


