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§ 31 Dnr 2021-000001 

Godkännande av dagordning 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

Punkt 4 Verksamhetsuppföljning tas bort från dagordningen. 
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§ 32 Dnr 2022-000024 

Genomgång av föregående protokoll 2022 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom protokollet från 2022-04-12. 

Beslutsunderlag 

Protokollet från 2022-04-12 finns som underlag till handlingarna. 
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§ 33 Dnr 2022-000100 

Kriget i Ukraina - påverkan på kommunen 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade från informationsblad från Bente 

Sandström, enhetschef Arbete och Försörjning med samordningsuppdrag i 

Ukrainafrågan.  

Med anledning av kriget i Ukraina söker människor skydd inom landet samt i andra 

länder. Fram till 2022-05-11 har 36 737 sökt antingen asyl eller tillstånd enligt 

Massflyktsdirektivet i Sverige sedan 2022-02-24 då kriget började. 

Med anledning av detta har kommunen vidtagit en rad aktiviteter för att höja vår 

kapacitet och beredskap för att ge skyddssökande boende i det fall 

Migrationsverkets kapacitet inte räcker. Migrationsverket har ansvar för boende  

och försörjning för denna målgrupp. 

För detta har vi i samverkan förberett för boendefrågor, informationsinsatser internt 

och externt, skolgång för barn samt dialog med civilsamhället.  

Dialog med frivilliga och civilsamhället genomförs varannan vecka digitalt på 

kvällstid. 

I Nordanstig fanns enligt officiell statistik per 2022-05-09 18 asylsökande inklusive 

TPD (massflykt). Av dessa är 7 ukrainska medborgare. I dialog med frivilliga och 

civilsamhället har vi dock uppfattat att det är cirka 16 personer med anledning av 

kriget i Ukraina. Skillnaden kan bestå i att de inte sökt tillstånd eller inte har anmält 

rätt vistelseadress till Migrationsverket om tillstånd är sökt. Vi vet att vi även har 

andra personer som sökt asyl som bor i eget boende (EBO) i kommunen sedan 

tidigare. 

Under våren har staten förberett och fattat beslut om en fördelningsnyckel som i 

likhet med Bosättningslagen, Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning fastställa läns- och kommuntal för landets kommuner för 

en jämn fördelning av mottagande i landet. Boendefrågorna flyttas därmed över till 

kommunerna. 

Den nya förordningen förväntas träda i kraft 2022-07-01. I dagsläget är inte 

ersättningsfrågan till kommunerna för detta klarlagd och väntas komma med i 

samma förordning. Möjlighet till överenskommelse innan 2022-07-01 finns vilket 

Nordanstigs kommun har anmält intresse till då vi har lämpliga lediga bostäder, 

lägenhetsutrustning samt övrig planering för bland annat skolgång. 
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Forts. § 33 

Kommuntalet för Nordanstig är 84 och baserat på Migrationsverkets huvudscenario 

om mottagande på 76 000 personer till halvårsskiftet. Prognosen är nu lagd till 80 

000 personer till årsskiftet och den verkliga siffran kommer justeras löpande enligt 

den fastlagda fördelningsnyckeln. Från kommuntalet avräknas redan boende i 

kommunen.  

Kommunikation gällande dessa frågor sker med Länsstyrelsen som har nationellt 

samordningsuppdrag, i det fall överenskommelse ska skrivas sker dialog med 

Migrationsverket. 
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§ 34 Dnr 2019-000361 

Lokaler Skola och förskola  

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

2022. 

Gnarp förskola 

Entreprenören har misslyckats med att färdigställa förskolan. Slutbesiktning 

genomfördes 2022-05-16 och blev inte godkänd. Beslut om att häva avtalet kan 

fattas av kommunen 2022-05-17 i avsikt att komma åt lokalerna för att kunna 

färdigställa dem själv. Görs så ska tidsplanen med inflyttningen under sommaren 

hålla. 

Idrottshallen 

Tidsplanen för denna är för närvarande mycket osäker på grund av materialbrist och 

leveransproblem. 

Stallbacken/Stallet 

Utvärdering av möjligheter att bygga om Stallet pågår. De akustiska problemen på 

Stallbacken håller på att åtgärdas trots att osäkerhet om framtiden ännu råder. 

Hassela 

Slutarbeten med skolgården pågår. 

Arbetet med att systematisera och strukturera samverkan med Tillväxt och service 

fortgår, men är ännu inte klart. 
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§ 35 Dnr 2022-000027 

Verksamheten informerar 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde för verksamheten informerar maj 

2022. 

Anna-Lena Elfgren, Rektor/Förskolechef och Katarina Nordell, Biträdande Rektor 

berättade om Bringstaskolans strategier, åtgärder samt olika arbetsmetoder.  

Till hösten är alla lärare, behöriga lärare med undantag för fritidshemmet som har 

två förskolelärare och en obehörig lärare. 

Suntarbetsliv.se 

Detta arbete har påbörjats. Möjligen en lite tam inledning, men projektet känns 

fortfarande övertygande. Ytterligare möten före sommaren. Vi går i mål till 

årsskiftet. Därefter fortsätter arbetet med friskfaktorer utan bortre parentes. 

Högstadieutredningen 

Konsult från Kunskapsbolaget har bokat in de första mötena. Enligt plan ska 

utredningen vara klar efter sommaren. 

Utredningen om gymnasiesamverkan med Hudiksvall 

Arbetet pågår med fokus på kvalitet och ekonomi.  Kommunjuristen arbetar med de 

juridiska delarna. Utredningen kommer att lämnas direkt till Kommunstyrelsen 

2022-07-06. 

Återtaget av stängningsdagar 

Återtaget av den skoltid som förlorades i och med pandemistängningarna i vintras 

är nu genomförd. Det hela genomfördes smärtfritt på nästan alla enheter.  
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§ 36 Dnr 2022-000028 

Årsplan 

Utbildningsutskottets beslut 

Utskottet föreslår Kommunstyrelsen att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade följande enligt årsplanen. 

För första gången har en stor kvalitetsenkät genomförts i utbildningsverksamheten. 

Personal, vårdnadshavare och elever har fått svara på frågor rörande studiemiljö, 

undervisning, samverkan hem och skola, måltider och så kallat Nöjd Kund Index 

(NKI). Enkätsvaren kommer att genomgå djupanalys i början av juni. Insatser 

kommer att planeras för kommande läsår. 

Utskottet fick se några av enkäterna för att kunna bilda sig en uppfattning om 

enkätens omfattning. Generellt kan sägas att förskolan har mycket goda resultat 

men att svarsfrekvensen hos personalen var låg. Skolan har många 

utvecklingsområden och här kommer det att behöva prioriteras. Specifikt vad gäller 

Gnarps skola är att förtroendet hos vårdnadshavarna är lågt (Doc nr 131396 och 

131383). 

En djupare analys kommer att redovisas för utskottet i ett senare skede. 
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§ 37 Dnr 2021-000133 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Utbildningsutskottets beslut 

Utskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta förslag till patientsäkerhetsberättelsen 

2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 

tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 

hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 

bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör 

utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 

Elevhälsan är vårdgivare inom kommunen. Ansvarig för elevhälsans medicinska 

insatser har därför upprättat en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med 

ovanstående. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

Thomas Larsson, utbildningschefens tjänsteutlåtande. 
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§ 38 Dnr 2022-000207 

Remiss - Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 

Utbildningsutskottets beslut 

 

Utbildningsutskottet godkänner nedanstående remissvar: 

De fem fokusområden är relevanta och väl underbyggda. En invändning kan vara 

att med fem fokusområden blir planen väldigt omfattande. Kommer man verkligen 

hinna arbeta med alla prioriteringarna?  

Det saknas ett stycke om skolbibliotek för att förtydliga att det är en komplex fråga. 

Skolbibliotek regleras i skollagen. Kommunerna har löst frågan om tillgång till 

skolbibliotek på olika sätt. Har Kultur Gävleborg något ansvar när det gäller 

skolbiblioteksfrågan? 

Sammantaget är det en bra regional biblioteksplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redogjorde remissen regional biblioteksplan 

Gävleborg 2023 - 2026. 

Kultur- och kompetensnämnden i Region Gävleborg har arbetat fram en regional 

biblioteksplan för åren 2023 - 2026. Denna är nu ute på remiss före justeringar och 

beslut. Remissvar ska avges före 31 maj 2022. 

Nordanstigs kommun har involverats i arbetet med planen som därmed är väl 

förankrad, även hos andra aktörer.  

Utskottet föreslår Kommunstyrelsen att lämna nedanstående remissvar: 

De fem fokusområdena är relevanta och väl underbyggda. En invändning kan vara 

att med fem fokusområden blir planen väldigt omfattande. Kommer man verkligen 

hinna arbeta med alla prioriteringarna?  

Det saknas ett stycke om skolbibliotek för att förtydliga att det är en komplex fråga. 

Skolbibliotek regleras i skollagen. Kommunerna har löst frågan om tillgång till 

skolbibliotek på olika sätt. Har Kultur Gävleborg har något ansvar när det gäller 

skolbiblioteksfrågan? 

Sammantaget är det en bra regional biblioteksplan. 

Kultur- och kompetensnämnden informerades vid två sammanträden (20 oktober 

2021 samt 3 februari 2022) om hur den regionala biblioteksplanen 2013-2026 har 

arbetats fram. Ett förslag på regional biblioteksplan 2023 - 2026 bifogas. Den 

regionala biblioteksplanen 2023 - 2026 identifierar fem fokusområden:  
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Fort. § 38 

Bibliotek som arena och aktör:  

- för en stärkt demokrati  

- i det digitaliserade samhället  

- i det kontinuerliga lärandet  

- för litteraturens ställning, stärkt språkutveckling och ökad lust till läsning  

- för miljömässig hållbarhet  

Enligt bibliotekslagen (2013:801, § 17) ska kommuner och landsting ”anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”.  

På Region Gävleborg ansvarar Kultur- och kompetensnämnden för den regionala 

biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur Gävleborg samt 

folkhögskolebiblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor. Hälso- 

och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i 

Gävle och Hudiksvall. Kultur Gävleborg har haft en dialogprocess för att skapa en 

ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala 

biblioteksplanen. Kultur Gävleborg har haft samråd med andra berörda 

verksamheter (sjukhusbibliotek och folkhögskolor) för att mejsla fram prioriteringar 

och visioner. Dialogen med länets folkbibliotek har genomförts vid två HelGe-

styrgruppsmöten samt ett separat möte (HelGe biblioteken är namnet på 

bibliotekssamarbete som inkluderar länets samtliga folkbibliotek och Kultur 

Gävleborg).  

Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika 

biblioteksverksamheterna och få specifika inspel från varje verksamhet och länets 

kommuner. Dialogerna har handlat om att tillsammans skapa samsyn, identifiera 

utmaningar och fundera över länets behov av att vidareutveckla Region Gävleborgs 

samlade biblioteksverksamhet under planperioden 2023 - 2026. Skrivandet av den 

regionala biblioteksplanens remissupplaga har varit en kollektiv process, med inspel 

och kommentarer från samtliga berörda verksamheter. Fortsättningen av processen 

är följande:  

- den regionala biblioteksplanen ska bearbetas utifrån inlämnade remissvar 

 - Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den regionala 

biblioteksplanen vid följande sammanträden:  

- kultur- och kompetensnämnd: 19 oktober 2022  

- hälso- och sjukvårdsnämnd: 19 oktober 2022  

- regionstyrelse: 2 november 2022  

- regionfullmäktige: 22 - 23 november 2022  
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Fort, § 38 

När den regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga biblioteket. 

Nordanstigs kommun har under samverkansperioden tagit fram en egen 

biblioteksplan, väl anpassad efter de tankar den regionala planen arbetats fram efter. 

Denna har antagits av Kommunfullmäktige. 

Remissperioden är 25 mars – 31 maj 2022. Svar avges till Kultur- och 

kompetensnämnden, Region Gävleborg. 

Beslutsunderlag 

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023 – 2026. 

Thomas Larsson, utbildningschefens tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
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§ 39 Dnr 2022-000029 

Övriga frågor 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef återkopplade modersmålsrapporten maj 2022  

som efterfrågades på utbildningsutskottet 2022-04-12. 
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§ 40 Dnr 2022-000030 

Rapport/information från politiker 2022 

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) informerade att hon hade varit inbjuden till Hudikskolan på ett 

evenemang, förbundet firat 30 år samt besökt Arthur Engbergskolan, Hassela. Varit 

på nätverksträff i Gävle för utbildning, pratade om Gävlemodellen 

(kränkningsmodell) men även om överlappning mellan förskolan till  

förskoleklass, lågstadium till mellanstadiet, mellanstadiet till högstadiet men saknas 

överlappning mellan högstadiet till gymnasiet. 
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§ 41 Dnr 2022-000026 

Ekonomirapport 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta ekonomirapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade månadsrapporten för april 2022. 

Analys av månadsresultat 

Redan tidigt detta år konstaterades att våra IKE-kostnader ligger i paritet med förra 

årets och att detta konto därför är underbudgeterat. Avvikelsen prognosticeras för 

närvarande till -4,8 mkr. Tillsammans med de ökade lokalkostnader på 700 tkr som 

härrör från kompensatoriska insatser för bristen på idrottshall och som inte heller är 

budgeterade blir underskottet 5,5 mkr, det vill säga just det belopp som 

utbildningsverksamheten gått upp med till KS i en hemställan. 

Emellertid finns avvikelser på andra håll. Hälsinglands Utbildningsförbund ingår 

för första året i utbildningsverksamhetens budget. Från dem kommer en prognos om 

ett underskott på 1,5 mkr. Grundsärskolan gör ett minus på knappt 300 tkr kopplat 

till att där finns väsentligt fler elever än det är budgeterat för. 

Det finns också avvikelser som genererar ett överskott. Barn- och elevhälsan är inte 

fullbemannad och lider av fortsatt hög sjukfrånvaro. Kompetensförsörjningen sätter 

hinder i vägen här. Överskottet ligger sammantaget på nära 1,3 mkr. 

Utvecklingskontot dras med sjukskriven personal, + 250 tkr och 

rektorsadministrationen gör inte fullt ut av med sina medel, samma överskott där. 

Den stora plusposten är på enheterna där överskottet summeras till 3 mkr. 

Småbarnsskolorna går back, sannolikt beroende på att vi inte effektuerat en 

socioekonomisk tilldelning till fritidshemmet (kommer 2023), men troligen också 

för att verksamheten fördelat för mycket pengar till förskolorna, vilket genererar ett 

överskott på 3 mkr. Detta kan bero på att en för hög snittlön använts vid 

resursfördelningen, men detta är inte säkerställt. Det kan också bero på stora 

svårigheter att rekrytera in vikarier vid sjukdom. Fördelningen av tilläggsbelopp har 

också gynnat förskolan. Sannolikt har rektorerna också lärt sig att hushålla med 

tilldelade resurser på ett effektivt sätt. För att inte fördela pengarna fel 2023 pågår 

för närvarande ett gediget arbete hos avdelningens ekonom för att reda ut orsakerna. 

Sammantaget är det prognosticerade underskottet för verksamheten för  

ögonblicket långt mindre än det beräknade och stannar på under miljonen. Med så 

stora enskilda avvikelser i prognosen får den emellertid betecknas som osäker. 

Åtgärder till avvikelser i månadsresultat 

Det pågår insatser för att reda ut varför förskolorna genererar ett stort överskott. I 

övrigt finns inga insatser att göra.  
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Fort. § 41 

Som tidigare redogjorts för kan verksamheten inte bekosta avvikelsen på de 

interkommunala ersättningarna med besparingar i den egna verksamheten. 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade månadsuppföljning för april 2022. 

Månadsuppföljningen och månadsrapporten finns med som bilagor. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottets månadsuppföljning, april 2022 och månadsrapporten april 

(Doc nr 129620 och 131276) 
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§ 42 Dnr 2022-000031 

Frågor/punkter till nästa möte  

Utbildningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor från dagens möte till nästa utbildningsutskott 2022-06-14. 

 

 


