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§ 109 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordning 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att i övrigt godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under punkten ”rapporter från politiker” önskar Annette Nybom (S) ta upp den 

senaste skoldialogen som genomförts med vårdnadshavare från Bergsjö skola samt 

Lönnbergsskolan.  
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§ 110 Dnr 2020-000002  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) går igenom utbildningsutskottets protokoll från 2020-10-13 samt 

2020-11-23.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från 2020-10-13 finns som underlag till kallelsen. 

Protokoll från extra utbildningsutskott 2020-10-23 finns som underlag till kallelsen.  
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§ 111 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om rådande läget med Covid-19. 

 

Nordanstigs kommun följer utvecklingen om smittspridning i länet och har 

samverkansmöten Covid-19 en dag i veckan (onsdagar).  

En personal är smittad på Ilsbo skola och smittspårning pågår. Brev med 

information om detta har gått ut till skolans vårdnadshavare. 

 

Allmänt hög sjukfrånvaro (personalen) pga höstförkylningar, i verksamheterna. 
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§ 112 Dnr 2020-000004  

Verksamhetsuppföljning 2020 

Utbildningsutskottets förslag 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta verksamhetsuppföljningen 

med analys  oktober 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade månadsrapport för oktober 2020 förskola, skola 

och bibliotek. 

 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport för oktober finns som underlag i kallelsen.  
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§ 113 Dnr 2020-000003  

Ekonomirapport 2020 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets förslag 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta ekonomirapporten med 

analys för oktober 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom redovisade ekonomirapport för oktober 2020 förskola, 

skola och bibliotek. 

Ett underskott på -3,5 miljoner för förskola och skolas verksamheter på framförallt 

vikariekostnader antas delvis bero på Covid-19. 

Ett överskott på kontot barn och elevhälsa med + 1,3 miljoner handlar framförallt 

om vakanser av tjänster. 

Totalt - 647 för utbildningsverksamheten beror på arbetsmiljöinsatsen på Gnarps 

skola. Vad gäller utgifterna för denna arbetsmiljöinsats på Gnarps skola är det 

osäkert om dessa kommer att rymmas inom ram.  

Beslutsunderlag 

Ekonomirapporten i sin helhet finns som underlag i kallelsen.  
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§ 114 Dnr 2020-000005  

Verksamheten informerar 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Utbildningsutskottet godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade verksamheten informerar november 

2020. 

Kompetensutveckling av fritidshemmets personal 

Behovet av att höja kompetensen inom fritidshemmet är stort. Det råder stor brist på 

behörig personal, inte bara i kommunen utan på ett nationellt plan. Eftersom 

utbildningen vid Mittuniversitetet varit pausad en tid är kanske ändå situationen i 

vårt område särskilt ansträngd. Detta innebär att det blir svårare att genomföra den 

satsning på heldagslärande som ingår i utbildningsverksamhetens strategiarbete. 

Vi behöver alltså stärka kompetensen hos den personal vi redan har anställd. I 

samarbete med Hälsinglands utbildningsförbund och CFL Nordanstig har därför ett 

yrkespaket om 600 gymnasiepoäng tagits fram. Studieformen är arbetsplatsförlagd 

distans med fyra timmar teori/vecka. Kurserna har valts för att ge 

fritidhemspersonalen möjlighet att verka inom ramen för Strategi för 

heldagslärande. 

Kurserna är: 

• Barns lärande och växande, 100p 

• Specialpedagogik 1, 100p 

• Fritids- och idrottskunskap, 100p 

• Pedagogiskt arbete, 200p 

• Pedagogiskt ledarskap, 100p 

 

Personal som saknar gymnasieexamen ska erbjudas möjlighet att med yrkespaketet 

som ingrediens skaffa sig en sådan inom Barn- och fritidsprogrammet. 

Socialpedagog 

I budgetramen för utbildningsverksamheten finns från 2021 två socialpedagoger 

specificerade. Den ena av dessa tjänster kommer att tas i anspråk för en 

kvalitetsansvarig på utbildningsavdelningen. I budgetförslaget fanns en biträdande 

utbildningschef som ströks i den politiska hanteringen. Då funktionen är nödvändig 

för huvudmannens möjligheter att följa upp och utveckla verksamheten får den 

återkomma under titeln kvalitetsansvarig. 
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Den andra socialpedagogtjänsten kommer huvudsakligen att arbeta mot högstadiet 

(50%) men också mot övriga stadier (25%). Resterande del av tjänsten (25%) 

används som samordnare inom SSPF (Skola Socialtjänst Polis Fritid). Detta är ett 

samarbete mellan berörda organisationer för att fånga upp ungdomar i farozonen 

innan de blivit ärenden hos socialtjänsten. Motsvarande samarbete fungerar väl i 

Hudiksvall, som har en samordnare på 50%. Bedömningen är att 25% ska räcka i 

vår kommun. Projektdirektiv utarbetas för närvarande av Eva-Linnea Eriksson. 

Tanken är att arbetet ska komma igång under våren. 

 

Samordningsdelen i tjänsten kommer sannolikt att underlätta rekryteringen då den 

förmodas vara ett attraktivt inslag. 

 

Beslutsunderlag 

Underlag för verksamheten informerar finns bifogat kallelsen. 

Underlag för information om aktivitetsledare inom fritidsverksamheten 600p finns 

bifogat kallelsen.  
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§ 115 Dnr 2020-000006  

Årsplan 2020 

Utbildningsutskottets förslag 

Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna informationen om att skolplikten 

redovisas i december.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om att det inte ännu finns tillräckligt 

med underlag för att redovisa skolplikten och att ärendet därför flyttas till 

utbildningsutskottets möte 8 december.  
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§ 116 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. 

 

Kontraktet för byggnationen av den nya förskolan i Gnarp är undertecknat och 

markarbetet är påbörjat. 

EPC projektet för Gläntans förskola, Harmånger är påbörjat. 

Arthur Engbersskolan och Hassela förskola är inne i slutfasen av projektet och 

tidsplanen för inflyttning av förskolan beräknas till slutet av januari.  

För att lösa den ansträngda situationen med idrottsundervisningen i Bergsjö har ett 

idrottstält provisoriskt hyrts in. Utrustning, inredning har tagits fram i samverkan 

med idrottslärarna. Detta kommer att täcka de idrottstillfällen som idag saknas och 

som kommer att saknas då idrottstimmarna utökas nästa läsår. 
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§ 117 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. 

 

Gnarps elever i årskurs 4 har blandats med Bringstas elever och är fördelade på två 

klasser.  

Gnarps årskurs 5 har bildat en egen klass på Bergsjö skola. 

Gnarps årskurs 6 har blandats med Bergsjös elever och är fördelade på två klasser. 

 

Flytten har fungerat bra både med mottagande på de nya skolorna samt med 

transporterna. 

 

På Gnarps skola är Malin Norin tillförordnad rektor. Malin har fått förstärkning av 

Catarina Qviberg, pensionerad skolledare. Situationen på Gnarps skola upplevs som 

stabil.  
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§ 118 Dnr 2020-000315  

Socioekonomisk resursfördelning  

Utbildningsutskottets beslut 

Att utbildningsutskottet godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socioekonomisk resursfördelningsmodell 

 

Bakgrund 

Nordanstigs kommun inför fr o m budgetåret 2021 en socioekonomisk 

fördelningsmodell. Modellen syftar till att allokera skolans resurser efter de behov 

som följer med en socioekonomisk ranking av kommunens olika delar. Det finns 

inget entydigt korrekt sätt att konstruera en sådan modell. Till syvende och sist 

handlar det om en bedömning precis som vilken annan resursallokering som helst. 

Tanken med modellen är att underlätta för långsiktig planering genom en större 

kontinuitet i den ekonomiska fördelningen. 

Inte hela skolpengen är socioekonomiskt baserad. Vanligt är 10-20 %. Nordanstigs 

kommun har valt att lägga 19,4 % i den socioekonomiska fördelningen. 

Den socioekonomiska resursfördelningen anses ta tillvara alla behov som uppstår 

inom NPF-spektrat på individ- såväl som gruppnivå. För andra funktionshinder 

finns tilläggsbelopp att söka. 

 

Geografiska områden 

Som bas för den socioekonomiska graderingen har kommunens s k nyckelområden 

använts. Genom att använda dessa områden har dataprogrammet Super-X (Super-

cross, X som i X-län) kunnat användas. Programmet driftas av regionen och nyttjas 

av kommunen genom dess statistikavdelning. Nyckelområdena ligger mycket nära 

skol- och förskoleenheternas upptagningsområden och de faktorer som de kan fås 

fram blir representativa för de elev- och barngrupper som tas emot på skolorna. 

Områdena är (socioekonomiskt belopp i kr inom parentes) 

 

• Bergsjö, Älgered (Skola: 10534, FSK: 6446) 

• Gnarp* (Skola: 8981, FSK: 5496) 

• Harmånger, Stocka, Strömsbruk, Jättendal (Skola: 7362, FSK: 4505) 

• Hassela (Skola: 8228, FSK: 5035) 

• Ilsbo (Skola: 8956, FSK: 5481) 
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* Gnarp är i Super-X uppdelat i Centrala Gnarp och kustnära Gnarp. I modellen 

används centrala Gnarp då kustnära Gnarp har bedömts som irrelevant för 

skolintaget. 

 

Socioekonomiska faktorer 

Det socioekonomiska beloppet ovan har räknats fram med ett urval av 

socioekonomiska faktorer som bedömts som viktiga för behoven i barn- och 

elevgruppen. Dessa har sedan viktats i förhållande till varandra på nedanstående 

sätt. 

 

Låg värdering 

Andel låginkomsttagare* 

Andel lågutbildade 

Utländsk bakgrund 

 

Mellanvärdering 

Andel arbetslösa 

Andel ensamstående 

Andel sjukskrivna 

 

Hög värdering 

Andel nyanlända 

Andel familjehemsplacerade** 

Andel försörjningsstöd 

 

* Nationellt sätts gränsen till mindre än 16 000 kr/mån 

** Siffran ej från Super_X utan har lämnats in av skolenheterna 

 

Viktningen av de socioekonomiska faktorerna har gjorts av utbildningschef 

tillsammans med rektorer. 

 

Områdesvärdering 

En omräkning av de socioekonomiska faktorerna till en områdesvärdering har 

genomförts. Som nämnts ovan så innebär detta att den socioekonomiska pengen för 

skolan varierar från 7362 / elev till 10534 / elev (i förskolan från 6446 / barn till 

4505 / barn) 
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Stadiebaserad peng 

I samband med vår nya socioekonomiska modell så har vi även sett över 

fördelningen mellan de olika stadierna. I och med att högstadiet har fler 

undervisningstimmar, så behöver de få en högre ersättning. Vi har låtit 

mellanstadiet ha kvar samma belopp som tidigare år, och minskat 4,7% från 

lågstadiet och adderat 2,5% för högstadiet. 

 

F-3: 36668:-  

4-6: 38477:- 

7-9: 39439:- 

(utöver dessa belopp tillkommer det socioekonomiska beloppet) 

Förskola: 76352 

(utöver dessa belopp tillkommer det socioekonomiska beloppet) 

Fritidshem: 21277:- 

 

Förskoleklass och fritidshem 

 

Tidigare har fritidshemmet varit överbudgeterat eftersom kommunen tidigare bara 

bedrev förskoleklass tre dagar i veckan. Det var alltså fritidshemmets roll att 

ansvara för de resterande två dagarna. I och med att vi numer bedriver förskoleklass 

fem dagar i veckan, så har vi flyttat pengar från fritidshemmets budget till 

förskoleklassens. Dessutom har vi valt att flytta in förskoleklassen i den tidigare 1-

3-budgeten, som därmed blir en F-3-budget. 

 

Beslutsunderlag 

Underlag för socioekonomisk resursfördelningsmodell finns bifogat protokollet.  
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§ 119 Dnr 2019-000495  

Skolpeng 2021 

Utbildningsutskottets förslag 

Utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta om skolpeng för 2021 i 

enlighet med bifogade handlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har ansvar för att fastställa skol- och barnomsorgspeng för 2021. 

Beloppet har denna gång fastställts med hjälp av en socioekonomisk 

resursfördelningsmodell (se bilaga). Modellen har använts för fristående skolor och 

förskolor inom kommunen. Interkommunal ersättning liksom fristående skolor och 

förskolor i andra kommuner har i stället erhållit ett genomsnittligt socioekonomiskt 

belopp och utifrån fastställd budgetram för utbildningsverksamheten 2021 (se 

bilaga).     

Beslutsunderlag 

Underlag för redovisning av skolpeng finns bifogad kallelsen.  
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§ 120 Dnr 2019-000235  

Biblioteksplan 2021 

Utbildningsutskottets förslag 

Utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta fastställa 

biblioteksplanen för 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade biblioteksplanen för 2021.  

Beslutsunderlag 

Biblioteksplanen 2021 finns bifogad kallelsen.  
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§ 121 Dnr 2019-000458  

Motion om kostnadsfri frukt på kommunens 
grundskolor. 

Utbildningsutskottets förslag 

Utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att kommunstyrelsens 

utbildningsutskott får i uppdrag att utreda möjligheten att införa kostnadsfri frukt på 

kommunens grundskolor. Detta för att förbättra barn och ungas hälsa.  

Beslutsunderlag 

Kostnadsfri frukt beräknas kosta ca 500 tkr per år vilket idag inte finns i budgeten. 

Undersökningar visar att det är viktigare för eleverna att röra på sig och att undvika 

socker än att äta frukt. Fler av kommunens verksamheter arbetar med att eleverna 

ska röra sig mer, t.ex. genom projekt som stöttas av region Gävleborg, i samarbete 

med Generation Pepp. 

 

Motionen bör därmed avslås.     

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 122 Dnr 2018-000382  

Motion om premie för goda studieresultat. 

Utbildningsutskottets förslag 

Utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att en premie och ett 

diplom ska ges till den elev som presterat bäst under ett läsår, detta inom samtliga 

ämnen i skolan. Vidare föreslår hon att den elev som lyft sig mest under läsåret 

också ska premieras.  

Sverigedemokraterna föreslår i motionen att fullmäktige beslutar att utreda 

förutsättningar, kostnader och möjligheter för hur ett införande av en premie för 

goda studieresultat kan utformas och genomföras, gärna utifrån andra likvärdiga 

projekt.   

Beslutsunderlag 

Skolan arbetar idag för att ge eleverna rätt stöd för att klara inlärningen så bra som 

möjligt. Skolan arbetar även med Tillgänglig undervisning och Strategier för god 

undervisning. 

 

Skolan har ett evenemang i samband med Nobeldagen där priser delas ut till elever i 

ett antal ämnen och även ett så kallat Fredspris som delas ut till den elev som väljs 

som en bra kamrat. 

Motionen kan därmed anses besvarad.  
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§ 123 Dnr 2020-000007  

Övriga frågor 2020 

  

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor    
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§ 124 Dnr 2020-000008  

Rapport/information från politiker 

Utbildningsutskottets beslut 

Att tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom (S) redogjorde för skoldialogen Bergsjö skola och Lönnbergsskolan 

som genomfördes den 4 november på Biografen/Bergsjögården.  

Förutom rektorer, politiker kom ca 7 föräldrar till mötet vilket var ett mycket lågt 

deltagande. 

Vårdnadshavarna samtalade i grupper utifrån de givna frågeställningarna. 

Synpunkterna skrevs ner och samlades in. Dessa kommer att sammanställas och 

redovisas kommande utskott. 

En sammanställning kommer att göras av synpunkterna från samtliga skoldialoger 

som genomförts under 2020. Respektive rektor tar del av synpunkterna från ”sin” 

dialog och utskottet av den samlade, totala bilden. 
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§ 125 Dnr 2020-000010  

Frågor/punkter till nästa möte 

      

Sammanfattning av ärendet 

 Skoldialog tas upp decembermötet.     

      

      

      

 

 


