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§ 1 Dnr 2021-000001 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet ska fastställa dagordningen. 
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§ 2 Dnr 2023-000013 

Verksamheten informerar 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerar om verksamheten februari 2023. 

Växthuset 

Utbildningsverksamheten kommer inte att starta denna enhet. Det var svårt att 

rekrytera personal och behovet fluktuerar väldigt. 

BEO (barn- och elevombud) 

BEO-verksamheten som tidigare aviserats är nu igång och de första ärendena har 

inkommit. 

Misshandel Bergsjöskola 

Den 18 januari inträffade en allvarlig misshandel på Bergsjöskolas mellanstadium. 

Två pojkar sparkade ner en tredje och fortsatte sedan misshandeln. En tredje 

filmade händelsen och spred den på sociala medier, vilket var en kränkning för sig. 

Under utredning omplacerades de två förövarna till Ilsbo och Harmånger. 

Händelsen är polisanmäld. 

Idrott 

Plan för idrottsverksamhet i väntan på idrottshall 

Se bilaga från rektor Anna Michiels dok nr 134563. 

Samarbete med socialtjänsten 

Den 1 februari genomfördes den första av ett antal samarbetsdagar mellan 

utbildningsverksamheten och socialtjänsten. Syftet med dagen var att 

• lära känna varandra. 

• insikt i varandras verksamheter. 

• identifiera gemensamma utvecklingsområden. 

Under dagen avhandlades ämnen som orosanmälan, frånvaro och samverkan inom 

SSPF (Skola Socialtjänst Polis och Fritid). Deltagarna fick också en föredragning 

från Sandviken om en lyckad satsning på fältsamordnare. Dagen blev mycket 

uppskattad i båda verksamheterna. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om Hälsinglands utbildnings förbundets budget 

2024 och yrkat på en årlig besparing om 1%. HUF:s begäran om att få utpekade 

statsbidrag utbetalade avslogs. 
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§ 3 Dnr 2023-000014 

Ekonomi och verksamhetsuppföljning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade preliminärt bokslut, januari 2023. 

Totalt så ligger utbildningen på + 2,5 mkr i nuläget. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning januari 2023 dok nr 134940. 
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§ 4 Dnr 2022-000333 

Medarbetarundersökning 2022 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Gustavsson, HR Specialist redovisar medarbetarundersökningen 2022. 

Kommunen genomför en medarbetarundersökning vartannat år sedan 2012. 

Resultatet från undersökningen används i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Enkätens målgrupp är tillsvidareanställda medarbetare, 679 personer i 2022 års 

enkät. Svarsfrekvensen år 2022 var 71,0 procent (482 medarbetare). 

Enkäten består av 35 frågeställningar med en 5-gradig skala. Årets samlade 

medelvärde på kommunnivå var 3,85. För 2020 var motsvarande medelvärde 3,82. 

Den sammanfattande frågan om hur nöjd medarbetaren är med sin nuvarande 

arbetssituation utifrån en 10-gradig skala visar ett medelvärde på 7,04. Motsvarande 

siffra var 6,64 år 2018 och 7,02 år 2020.  

Utbildningsverksamhetens resultat i undersökningen var mycket bra, på i stort sett 

samma nivå som tidigare undersökning. Chefernas resultat var tydligt förbättrade. 

 

Resultatet är underlag för förbättringsarbete i form av handlingsplaner, åtgärder och 

genomförandeplan. 

Beslutsunderlag 

Presentation, medarbetarundersökningen 2022 dok nr 135079. 
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§ 5 Dnr 2023-000091 

Översikt av betyg och nationella prov - Redovisning 
och tillägg i årsplan 2024 

Utbildningsutskottets beslut 

1. Godkänna redovisningen. 

2. Utskottet uppdrar åt utbildningschefen att följa upp resultatet av årets jämförelse 

och verka för en tydligare samstämmighet mellan NP och betyg. 

Sammanfattning av ärendet 

Per Dahlström, kvalitetsansvarig hade fått i uppdrag att redovisa skillnaderna 

mellan resultatet i de nationella proven kontra de betyg som eleverna faktiskt fick i 

årskurserna 6 och 9. Det visade sig att det generellt sett var stora skillnader (i form 

av ökningar) mellan prov och betyg. 

Diskussion om uppföljning av dessa skillnader inom verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Redovisning dok nr 135107. 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar på att denna punkt, Översikt av betyg och nationella prov, blir ett 

tillägg i årsplanen 2024. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det godtaget. 
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§ 6 Dnr 2023-000081 

Lokaler - skola och förskola 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för lokaler, skola och förskola januari 

2023. 

Idrottshallen 

Projektering pågår. En tidsplan ska beslutas på LU denna vecka. 

Stallet 

En miss i projekteringen upptäcktes vid ett möte med verksamheten nyligen. Yta av 

avdelningarna planerats utifrån var enligt Miljökontoret för liten. Arkitekterna fick 

nya instruktioner. 

Enligt rykten letar gymmet nya lokaler. Om det inte finns behov av idrottshall och 

gym faller delar av konceptet. Tillväxt och service jobbar för att få kontakt med 

idrottsföreningen i denna fråga. 

Två kalkyler tas fram, en för förskolan och en för resten med gym och idrottshall. 

En tidsplan ska beslutas på LU denna vecka. 

Bringstaskolan 

En incident med en lysrörsarmatur som började brinna har inträffat. Händelsen visar 

på det skriande behovet av upprustning i skolan. Den 22/2 besöker kommunledning 

och kommunmajoritet Bringstaskolan. Behovet kommer då att visas upp och 

insatser att efterfrågas. Vi kan inte hänvisa till att lokalerna eventuellt ska rivas. Vi 

har personal och elever som arbetar i lokalen idag och vi måste bevaka deras 

arbetsmiljö. 
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§ 7 Dnr 2023-000079 

Årsplan 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade följande efter årsplanen, synpunkter 

och klagomål och tillbud och olycksfall. 

Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål har influtit enligt följande: 

• via webbformulär 6 stycken 

• via sociala medier 2 stycken 

• via kommunlådan 28 stycken 

De 28 ärenden som influtit via kommunlådan innehåller varken synpunkter eller 

klagomål. Här återfinns frågor kring hur verksamheten fungerar eller hur man gör 

för att kunna komma i åtnjutande av något och liknande saker. Övriga åtta ärenden 

kan beskrivas som klagomål i spretiga frågor. Inga mönster eller dominans kan 

iakttas. Att man inte får tag på rektor och att man inte får den skolskjuts man vill ha 

är två exempel, situationen på Gnarps skola, parkering i Hassela och för långa 

skoldagar är tre andra. Det är vår bedömning att viktiga verksamhetsfrågor tas med 

rektor och alltså inte blir registrerade. Nedanstående är ett försök att få lite inblick 

även i dessa frågor. 

Klagomålshanteringen har inför vårterminen strukturerats om på våra hemsidor, 

detta för att tydliggöra hur ärenden ska hanteras i samband med att vårt eget Barn- 

och elevombud började sin verksamhet. 

Tillbud och olycksfall 

Totalt har det rapporterats 64 tillbud eller olycksfall på förskolan och 150 på skolan. 

Förskolan rapporterar rätt saker. Det finns få allvarligare tillbud. Problemet är att 

ärenden inte avslutas på rätt sätt. 

Grundskolan rapporterar delvis fel saker. Bland ärendena finns också kränkningar 

och regelöverträdelser. 

Vi har nu tagit fram en rutin för att kunna hantera ärenden bättre i systemet (bifogas 

som bilaga). Rutinen tydliggör vilka ärenden som omedelbart ska avskrivas och 

klarmarkeras samt hur man går vidare i allvarligare fall. Vi arbetar för närvarande 

med att ta fram en e-tjänst som dels ska sålla bort ärenden som borde hanteras 

någon annanstans (kränkningar), dels hjälpa till med att helt felaktiga ärenden aldrig 

startas (regelöverträdelser) och dels se till att enkla ärenden omedelbart avslutas och 

klarmarkeras. Tjänsten kommer att tas i bruk under våren. 
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§ 8 Dnr 2023-000074 

Internkontrollrapport 2022 och internkontrollplan för 
2023  

Utbildningsutskottets beslut 

Utskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta nedanstående interna 

kontrollpunkter för Internkontrollplan 2023: 

• 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 interkontrollplan för 

utbildningsverksamheten 2022. Med utgångspunkt i föregående års internkontroll 

och med hänvisning till kommande arbete med Suntarbetsliv föreslår verksamheten 

ovanstående kontrollpunkter.    

Som framgår av Internkontroll 2022 var verksamheten godkänd på nedanstående 

kontrollpunkter: 

• att rutiner för problematisk frånvaro finns och följs 

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

• att patientsäkerhetsberättelse upprättats  

Att rutiner för kränkande behandling finns och följs godkändes inte. Det fanns 

brister där som inte fanns vid motsvarande kontroll 2021. 

För utbildningsverksamhetens uppdrag är dessa punkter synnerligen viktiga. Bara 

för att de blivit godkända ett år kan man som synes inte anta att rutinerna följs år 

efter år. Verksamheten föreslår därför att dessa punkter bibehålls för 2023. 

Beslutsunderlag 

Thomas Larsson utbildningschef, tjänsteutlåtande 2023-02-14 (Doc nr 134880) 
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§ 9 Dnr 2023-000015 

Information och övriga ärenden 

Utbildningsutskottets beslut 

1. Utbildningsutskottet ger i uppdrag till ordförande att skriva ett svar på skrivelsen 

"Vi vill lyfta problematiken med att Ilsboeleverna flyttas till Bergsjöskolan i åk 6". 

2. Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

2023-01-20 kom det in en skrivelse till Thomas Larsson utbildningschef samt till 

utskottets ordförande Tor Torlander (M) från personalen på Bergsjöskola åk 4-6, 

"Vi vill lyfta problematiken med att Ilsboeleverna flyttas till Bergsjöskolan i åk 6". 

 

Svar från utbildningschefen: 

Svar på skrivelse utan datum eller adressat 

Det är definitivt inte önskvärt med skolor som inte sätter betyg. En likadan 

skolstruktur på kommunens alla orter är eftersträvansvärd. Politiken har länge drivit 

frågan om att år 6 ska återföras till Ilsbo. Som ni ser saknas inte vilja vare sig i 

verksamhetsledningen eller politiskt att lösa detta på det sätt ni önskar. Faktum 

kvarstår dock. Det finns ingen plats för år 6 i Ilsbo. Vi kan inte lösa detta så. 

Vad gäller de argument ni radar upp så tycker jag det är varierande höjd på dem.  

De som är mest relevanta är de som har med övergångar att göra. Detta är ett 

problem vi uppmärksammat övergripande och en viktig uppgift att förbättra när vi 

bryter ner våra mål årskursvis. 

Övrigt är att hantera lokalt på enheten i samarbete med rektor och skyddsombud 

inom ramen för vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 

Avslutningsvis vill jag konstatera att vi i Nordanstig generellt har mycket små 

klasser. Det skapar också trångboddhet. 

 

Svar från utbildningsutskottet genom ordförande: 

Det är utskottets uppdrag att ge skolan förutsättningar att driva en god och 

långsiktigt hållbar utbildning i hela kommunen och att, som huvudmannens ombud, 

säkerställa att alla elever får likvärdiga förutsättningar att uppnå de målen som lag, 

politik och läroplan fastställt. 

Det gör att frågan om den långsiktiga lösningen av att tillse skollokalsbehovet 

ligger på utskottets bord medan frågan om att använda befintliga resurser på bästa 

sätt är en verksamhetsfråga. 

Utskottet har tagit del av utbildningschefens svar på er skrivelse och står bakom det. 
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Forts. § 9 

Utöver det vill utskottet tillägga att det är denna, liksom förra, majoritetens vilja och 

intention att alla skolor i kommunen skall vara F-6 skolor utom Bergsjöcentralskola 

som skall vara en F-9 skola. 

Det är viktigt att de resurser kommunen har används så att de utmaningar vi står 

inför löses i den ordning det bäst gynnar oss Nordanstigsbor. Det gjorde att 

förskolan i Gnarp var, jämte EPC-projektet, den första åtgärden. Idrottshallen i 

Bergsjö blir den andra och renoveringen av Stallet i Strömsbruk det tredje. 

Utökningen av förskolelokalerna i Ilsbo står på listan och kommer åtgärdas när de 

mera akuta utmaningarna har lösts. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse till Thomas Larsson, utbildningschef samt till ordförande för utskottet doc 

nr 134710. 

Svar från Thomas Larsson, utbildningschef doc nr 135078. 

Svar från utskottets ordförande doc nr 135110. 

 

 


