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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, tisdagen den 15 februari 2022 kl 08:30 – 11:00 

Beslutande 
 

Lisa Bergman Östman (C), Ordförande 
Stefan Bergh (NOP) 
Petter Bykvist (V) 
Michael Wallin (M) 
Sven-Erik Sjölund (S), ersättare för Anette Nybom (S) 

 

Övriga deltagande Helena van Brakel, Skolskjutssamordnare 
Thomas Larsson, Utbildningschef 
Michael Evers, Specialpedagog 

Utses att justera Michael Wallin (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2022-02-25 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-10 

 Helena Van Brakel  

 Ordförande 

  

 Lisa Bergman Östman  

 Justerare 

  

 Michael Wallin (M)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-02-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-25 Datum då anslaget tas ned 2022-03-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Helena Van Brakel  
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§ 1 Dnr 2021-000001 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

 

Ärende 4 Verksamhetsuppföljningen tas bort från dagordning. 

Ärende 11 Rapport/information från politiker tas bort från dagordningen. 

 

Lisa Bergman Östman (C) Vill ta upp frågan om analys av kränkningar. 
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§ 2 Dnr 2022-000024 

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisa Bergman Östman (C) går igenom protokollet från 2021-12-07. 

Beslutsunderlag 

Protokollet från 2021-12-07 finns som underlag till handlingarna. 
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§ 3 Dnr 2020-000115 

Coronaviruset, Covid-19. 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om att det inte är lika stor 

smittspridning nu som för två veckor sedan. Fortfarande ansträngt läge med stor 

sjukfrånvaro.  

Inom skolan har åk 7-9 haft delvis fjärrundervisning och vissa skolor har varit 

tillfälligt stängda på grund av alltför hög frånvaro bland både personal, elever och 

förskolebarn. Planen för den förlorade undervisningen kommer ske med förlängda 

skoldagar.  

Verksamheten vädjade vårdnadshavarna att hålla 15-timmars förskolebarnen 

hemma under den kritiska perioden, de kommer att få en reglerad 

barnomsorgsavgift. 
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§ 4 Dnr 2022-000026 

Ekonomirapport 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslå Kommunstyrelsen att godkänna ett prognosticerat 

underskott för 2022 om 5,5 mnkr. 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta den preliminära 

bokslutsrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschefen redovisade den preliminära bokslutsrapporten 

2021 med ett underskott på 5,5 mnkr. Ekonomirapporten på bara en månads utfall 

ger inget utrymme för analys utöver det underbudgeterade kontot för 

interkommunala ersättningar.  

Thomas Larsson, utbildningschefen redovisade också hur årets strategimiljoner ska 

användas. Huvudpunkterna är en satsning på planeringstid i förskolan och 

aktionsforskning i samarbete med Ifous (ett forskningsinstitut knutet till SKR) som 

ska öka hastigheten i utvecklingen av tillgänglig undervisning. 

Thomas Larsson, utbildningschefen informerar att den stora skillnaden i budgeten 

2022 är att Hälsinglandsutbildningsförbund finns med. Thomas kommer i samråd 

med Per Dahlström, kvalitetsansvarig att analysera dokumenten för kostnaden på 

förbundet. 

Hemställan: 

Verksamhetsåret 2021 uppvisade kontot för interkommunala ersättningar ett stort 

underskott på nära fem miljoner kronor. Detta stod klart i ett skede när budget för 

2022 redan fastställts. Då inga förändringar i kostnader för IKE förväntas är alltså 

kontot redan från början underbudgeterat. Det förväntade underskottet är 4,7 mnkr. 

Bygget av ny idrottshall och behovet av ersättningsverksamhet för idrottsämnet 

med tillhörande busstransporter finns inte i verksamhetens budget. Detta ökar 

verksamhetens underskott med 650 tkr för lokaler och 170 tkr för busstransporter. 

Sammantaget saknas budgetutrymme för 5,5 mnkr. 
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Forts. § 4 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsåret 2021 uppvisade kontot för interkommunala ersättningar ett stort 

underskott på nära fem miljoner kronor. Detta stod klart i ett skede när budget för 

2022 redan fastställts. Då inga förändringar i kostnader för IKE förväntas är alltså 

kontot redan från början underbudgeterat. Det förväntade underskottet är 4,7 mnkr. 

Bygget av ny idrottshall och behovet av ersättningsverksamhet för idrottsämnet 

med tillhörande busstransporter finns inte i verksamhetens budget. Detta ökar 

verksamhetens underskott med 650 tkr för lokaler och 170 tkr för busstransporter. 

Det är verksamhetens bedömning att det inte finns utrymme för att spara in dessa 

underskott på annan verksamhet utom i mycket marginell utsträckning. Besparingar 

i den här storleksordningen skulle kräva en annan skolstruktur. Detta är fullt möjligt 

att genomföra, dock inte så att det skulle få effekt under pågående verksamhetsår, 

troligen inte ens under 2023. Det gavs också ett tydligt besked vid POL-

sammanträdet 2022-01-25 att förändringar i skolstrukturen inte var aktuella. 

Yrkanden 

Stefan Bergh (NOP) yrkar avslag på hemställan. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och Stefan Berghs 

avslagsyrkande och finner verksamhetens förslag antaget. 
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§ 5 Dnr 2019-000361 

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerar att förskolan i Gnarp ska slut 

besiktigas den 14 mars 2022. 
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§ 6 Dnr 2022-000027 

Verksamheten informerar 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerar att biträdande rektorn på Bergsjö 

skolan har sagt upp sin tjänst och annons ligger ute. 

Michael Evers, Socialpedagog presenterade sin roll i verksamheten. Han berättade 

att han är stöd och hjälp för elever, pedagoger samt vårdnadshavare för att hitta 

former för en tillgängligare undervisning och social inkludering. Michael har fokus 

på eleven.  

Michael jobbar 25 % som SSPF samordnare (samverkan mellan skola, socialtjänst, 

polis och fritid) där han söker olika lösningar med ett samarbete mellan skolan, 

socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten. 

Från och med 2022-02-01 ingår Michael i elevhälsan och har Kristina Norberg som 

chef. 
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§ 7 Dnr 2022-000028 

Årsplan 

Utbildningsutskottets beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Helena van Brakel, Skolskjutssamordnare rapporterade tillbud, olycksfall och 

incidentrapporter 2021: 

Antalet rapporterade incidenter i KIA, elever & förskolebarn 2021-01-01 – 2021-

12-31: 

258 stycken (158 stycken markerad klara) 

Av dessa var 113 stycken från höstterminen (43 stycken markerad klara) 

Antalet rapporterade incidenter i KIA, medarbetare 2021-01-01 – 2021-12-31: 

48 stycken 

 

Inkommit på synpunkter/klagomål för utbildningsverksamheten 2021: 

• Inkommit synpunkter/klagomål via webbformulär: 

3 stycken 

• Inkommit synpunkter/klagomål/frågor via sociala medier: 

8 stycken 

• Inkommit frågor via kommunlådan: 

    6 stycken 

Sådant som gått direkt till tjänstepersoner och som inte skickats vidare till oss för 

registrering har vi inte någon kunskap om. 
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§ 8 Dnr 2021-000293 

Internkontrollrapport 

Utbildningsutskottets beslut 

Utskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta nedanstående interna 

kontrollpunkter för Internkontrollplan 2022: 

• att rutiner för kränkande behandling finns och följs 

• att rutiner för problematisk frånvaro finns och följs 

• att rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd finns och följs 

• att rutiner för friskvårdsarbete finns och följs 

• att patientsäkerhetsberättelse upprättats 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om internkontrollplan för 

utbildningsverksamheten 2022. Med utgångspunkt i föregående års internkontroll 

och med hänvisning till kommande arbete med Suntarbetsliv föreslår verksamheten 

ovanstående kontrollpunkter 

 

Internkontrollplan 2021 var verksamheten godkänd på nedanstående 

kontrollpunkter: 

• att rutiner för kränkande behandling finns och följs 

• att rutiner för problematisk frånvaro finns och följs 

• att rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd finns och följs 

• att patientsäkerhetsberättelse upprättats  

För utbildningsverksamhetens uppdrag är dessa punkter synnerligen viktiga. Bara 

för att de blivit godkända ett år kan man inte anta att rutinerna följs år efter år. 

Verksamheten föreslår därför att dessa punkter bibehålls för 2022. 

Under 2022 kommer Nordanstigs kommun att samarbeta med Suntarbetsliv i ett 

projekt för att genom arbete med friskvårdsfaktorer minska sjukfrånvaron och bli en 

bättre arbetsgivare. Rutiner för detta arbete ska tas fram. Verksamheten föreslår 

därför att ytterligare en kontrollpunkt bifogas till de övriga: 

• att rutiner för friskvårdsarbete finns och följs 

 

Beslutsunderlag 

Thomas Larsson utbildningschef, tjänsteutlåtande 2022-02-09 (Doc nr 129622). 
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§ 9 Dnr 2022-000029 

Övriga frågor 

Utbildningsutskottets beslut 

Thomas Larsson, utbildningschef ska redovisa en utförligare analys av 

kränkningarna som redovisades på utbildningsutskottet den 2021-12-07.  

Redovisas på utskottet 2022-03-15. 

Sammanfattning av ärendet 

Lisa Bergman Östman (C) föreslår att verksamheten tar fram en bättre analys på 

kränkningar från utbildningsutskottet den 2022-12-07 och redovisar på 

utbildningsutskottet den 2022-03-15. 
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§ 10 Dnr 2022-000031 

Frågor/punkter till nästa möte  

Utbildningsutskottets beslut 

Anta föreslagen punkt till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Lisa Bergman Östman (C), föreslår att verksamheten tar fram en tydligare analys på 

kränkningarna som redovisades på utbildningsutskottet 2022-12-07 samt redovisa 

analysen på utbildningsutskottet den 2022-03-15. 

 


