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§ 1 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordning 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna dagordningen med följande kompletteringar under punkten övriga 

frågor. 

Michael Wallin (M): Friluftsdagar 

Eva Fors, utbildningschef: ändrat utskottdatum i mars pga besök av 

arbetsmiljöverket den 17 mars. 

Stefan Berg: likabehandlingsplaner, Bergsjö centralskola/incidenter, 

Lönnbergsskolan och ungdomsgårdar i kommunen.  
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§ 2 Dnr 2020-000002  

Genomgång av föregående protokoll 

Utbildningsutskottets beslut 

Protokollet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nybom går igenom (S) går igenom utbildningsutskottets protokoll från 

2019-12-10 
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§ 3 Dnr 2020-000003  

Ekonomirapport 2020 Utbildningsutskottet 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Nilsson, ekonom går igenom preliminärt bokslut för 2019.  

Yvonne Nilsson, ekonom redovisar antal elever i annan kommun. 

Sammanställningen finns som underlag till kallelsen.  
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§ 4 Dnr 2020-000004  

Verksamhetsuppföljning 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapport för januari 2020 förskola, skola och bibliotek redovisades och finns 

som underlag i kallelsen. Sjukskrivningstalen har förbättrats jämfört med 

motsvarande tid förra året. En hel del insatser gjorda, mer på individnivå än 

gruppnivå.  
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§ 5 Dnr 2020-000005  

Verksamheten informerar 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Att bjuda in Annika Bergdahl-Fridh till kommande utskott.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Myhrer, skolskjutshandläggare redovisade nyttjande av skolskjutsar 

utifrån behovet fördelat på de olika färdsätten. 54% av eleverna har behov av 

skolskjuts. 

 

Eva Fors, utbildningschef redogjorde för digitaliseringen av nationella prov samt  

samordningen av insatser för barn och unga i riskzon. Redogörelsen för hur 

samordningen ser ut ges av elevhälsochefen vid kommande möte.   

 

Eva Fors, utbildningschef presenterade e-tjänsten skolval 2020/2021. Synpunkter 

framfördes om att det borde framgå om alla ska välja skola, eller om det endast är 

de som väljer annan skola som ska fylla i skolvalet. 

  

Samtliga dokument är bifogade i kallelsen. 
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§ 6 Dnr 2020-000006  

Årsplan 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att samtliga skolor använder samma mall i sin redovisning av betygsanalys. 

Att i samtliga redovisningar av lärarbehörighet även redovisa de lärare som inte har 

lärarbehörighet. 

 

Att godkänna den reviderade årsplanen. 

Att i övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef presenterade en reviderad årsplan 2020. 

Anna Michiels och Fredrik Rautiainen, rektorer på Bergsjö skola år 4-10 redovisade 

betygsanalys för HT 2019.  

De redovisade även en jämförelse av elevers betyg från HT 2017 och HT 2019 där 

det enkelt går att följa elevernas utveckling. Positiv utveckling avseende arbetet 

med att minska antalet ämnen med betyget F från årskurs 7-9. Fortsatt behöver 

verksamheten arbeta med att öka spridningen av betyg framförallt mot A, B och C. 

En trivselelevenkät för HT 2019 har genomförts på Bergsjö skola. 

Betygsanalys för samtliga skolor finns med som underlag till kallelsen. 

 

Lärarbehörigheten i kommunen skolor har under de senaste åren succesivt 

förbättrats. Det är fortfarande i praktiskt/estetiska ämnen och främmande språk som 

behörigheten är bristfällig. Lärarbehörigheten på fritidshemmen är låg. 

Lärarbehörighet för samtliga skolor finns som underlag till kallelsen. 
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§ 7 Dnr 2019-000379  

Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor. 

 

Utbildningsutskottets beslut 

Att i övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef gick igenom mallen "Egenkontrollen & systematiskt 

arbetsmiljöarbete i Nordanstigs kommun”. Samtliga dokument finns med som 

underlag i kallelsen.  

 

En komplettering kommer att göras gällande ansvarsfördelningen för de olika 

arbetsmomenten.  
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§ 8 Dnr 2020-000027  

Fritidshem 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen 

Att varje fritidshem att under 2020 bjuds in till utbildningsutskottet för att 

informera om sin verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Malin Fagerström, rektor Gnarps förskola redogjorde för hur man organiserat om 

fritidshemmet i Gnarp inför VT 2020.  

Idag är det 87 elever inskrivna på fritidshemmet och dessa elever har man delat upp 

i två enheter: 

F-klass- åk 2 = 55 elever 

Klubben åk 3-6 = 32 elever. 

Genom en tydligare struktur har man sett positiva förändringar och färre konflikter 

på fritidshemmet 

 

Utskottet diskuterade sätt att uppmärksamma fritidshemmens verksamhet 

Under 2020 ska fritidspersonal från fritidshemmen (5 st) bjudas in till utskottet för 

att berätta om sin verksamhet.  

 

Fritidshemsbiennalen: intresseanmälan från Michael Wallin, Magdalena Fagerhov 

och Anette Nybom.  

Datum för fritidshemmets kommande nätverksträff är 15 maj kl. 10:00-12:00 i Ilsbo 

skola.  
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§ 9 Dnr 2019-000143  

Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg 

Utbildningsutskottets beslut 

Att uppdra till verksamheten att redovisa en enklare sammanställning på 

utbildningsutskottet möte 2020-03-18.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Myhrer, skolskjutshandläggare redovisade en kostnadsjämförelse mellan 

korten Ung i Nordanstig - skolkort samt Ung Gävleborg - årskort.  
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§ 10 Dnr 2019-000357  

Skolinspektionens huvudmannarapport 2019 

Utbildningsutskottets beslut 

Att utbildningschefen skickar ut till ledamöterna huvudmannens svar för att dessa 

ska beredas möjlighet att komma med synpunkter före Kommunstyrelsen. 

Att ledamöterna samlas  i Greiberrummet kl. 8.00 innan kommunstyrelsen den 3 

mars för att slutgiltigt läsa igenom svaret.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef ska senast 4 mars inkomma med huvudmannens svar till 

Skolinspektionen för verksamheterna; grundsärskolan, grundskolan, förskolan och 

fritidshem.  
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§ 11 Dnr 2019-000361  

Lokaler Skola och förskola 2019-2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att uppdra till Eva Fors, utbildningschef att ta fram elevantal för Lönnbergsskolan 

mellan åren 2005-2018.  

Att uppdra till ordförande och utbildningschef att till lokalberedningsgruppen 

kommunicera diskussionen om projektet Lönnbergsskolan.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet diskuterade hur projektet Lönnbergsskolan fortskrider.  
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§ 12 Dnr 2018-000298  

Framtida statsbidrag 

Utbildningsutskottets beslut 

Att verksamheten ska söka de statsbidrag från skolverket som finns att söka utifrån 

verksamhetens egna prioriteringar. 

Att i övrigt godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Christina Myhrer presenterade en sammanställning av de sökta statsbidragen fram 

till utskottets datum 2020-02-11. Underlaget finns som bilaga till kallelsen. 

Statsbidragskalendern för 2020 finns som underlag till kallelsen.  
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§ 13 Dnr 2019-000444  

Kompetensförsörjning 

Utbildningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef och personalchefen har dialog med lärarförbundet kring 

framtida kompetensförsörjning. 

Identifiering av pensionsavgångar inte helt klar. Störst brist av utbildad personal på 

fritidshemmen. 

Mittuniversitetet kommer under vårterminen att genomföra en första uppföljning av 

hur den arbetsintegrerade lärarutbildningen (AIL) har tagits emot och hur det 

fungerar. Nordanstigs kommun har för närvarande tre studeter som delvis arbetar 

samtidigt som de studerar. 
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§ 14 Dnr 2020-000007  

Övriga frågor 2020 

Utbildningsutskottets beslut 

Att Eva Fors, utbildningschef stämmer av med respektive rektor för varje skola så 

att plan mot kränkande behandling är aktuell och används. Redovisas på utskottet i 

mars. 

 

Att Stefan Berg (NOP) kontaktar Andreas Mossnelid fritidsutvecklare och Hans-

Åke Oxelhöjd, verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation i 

frågan om ungdomsgårdar i kommunen. 

 

Lönnbergsskolan behandlades under punkten Lokaler Skola förskola. 

 

Bergsjö centralskola/incidenter behandlades under punkten Årsplan 2020 vid besök 

av rektorerna för Bergsjö skola. 

 

Nästa möte för utbildningsutskottet är flyttat till den 18:e mars kl. 8:30 i Holeby.  

Sammanfattning av ärendet 

Michael Wallin (M) tog upp frågan om vilka regler som gäller för skolornas 

friluftsdagar. Ingen central policy om friluftsdagar finns utan varje rektor 

bestämmer om sin verksamhet. 

 

Eva Fors, utbildningschef informerade om att utbildningsutskottets möte den 17 

mars är flyttat till 18 mars kl. 8.30 på grund av Arbetsmiljöverkets besök. 

Sammanträdet hålls i Holeby. 

 

Stefan Berg (SOP) tog upp frågorna : likabehandlingsplaner, Bergsjö 

centralskola/incidenter, Lönnbergsskolan och ungdomsgårdar i kommunen.  
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§ 15 Dnr 2020-000008  

Rapport/information från politiker 

      

Sammanfattning av ärendet 

Inget finns att rapportera från politikerna.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Utbildningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 16 Dnr 2020-000009  

Vad ska redovisas till kommunstyrelsen? 

      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten informerar 

Årsplanen 2020 

MTH - kartläggning av de nya eleverna från MTH 

Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor 

Betygsanalys (åk 7 som nu är åk 9 med flera höjda betyg) 

Skolinspektionen huvudmannarapport 2019 

Framtida statsbidrag 
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§ 17 Dnr 2020-000010  

Frågor/punkter till nästa möte 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ung i Gävleborg/ung i Nordanstig, enklare sammanställning 

Skolinspektionens huvudmannarapport 2019 

Kompetensförsörjning 

Lokaler Skola och förskolor 2019-2020 

Elevhälsans chef Annika Bergdahl-Fridh informerar om samordningen av insatser i 

riskzon. 

Årsplanen- grundsärskolan, förskolan 

Justerat dokument lärarbehörighet 

      

      

      

 

 


