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Anslaget tas ned 2022-05-23 
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§ 15 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Skolutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Ekonomiutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Per Martinsson (C). 

2.  Upprop 

Marina Mellgren (M) ersätter Martin Halvarsson (M). Övriga deltagare 

framgår av närvarolistan i protokollet. Vissa deltar på distans. 

3. Fastställande av dagordning 

Skolutskottet fastställer det utsända förslaget med tillägg av en besluts-

punkt om patientsäkerhetsberättelsen som föredras för deltagarna. 
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§ 16 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28–32 får en förtroendevald som är jävig i 

ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det 

ärendet. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller 

om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för 

den förtroendevalde själv eller någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som 

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 

av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon 

själv är knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt 

någon i saken, eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas 

göra att man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller 

får delta i prövningen av jävsfrågan bara om nämnden annars inte är 

beslutsför och någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar. Jäv kan 

anmälas i anslutning till denna informationspunkt eller under mötets gång. 
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§ 17 Föregående protokoll 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet lägger protokollet från 2022-02-14 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Föregående protokoll har tidigare skickats ut till deltagarna. Sekreteraren 

gör en kort genomgång. 
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§ 18 Motion om att stärka hälsan och förbättra 
skolresultaten 

Diarienummer KSK 2019/42 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet godkänner planen för mer rörelse i grundskolan. 

Sammanfattning av ärendet 

Liza Lidvall (C) har inkommit med en motion där hon föreslår att det ska tas 

fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i 

Bräcke kommun. Motionen handlar om rörelseaktiviteter som inte är 

pulshöjande 

Skolutskottet har den 10 februari 2020 yttrat sig inför skolchefens 

handläggning av ärendet. Kommunfullmäktige har den 17 juni 2020 bifallit 

motionen och gett skolutskottet i uppdrag att ta fram en plan för hur daglig 

fysisk aktivitet ska kunna införas i skolorna i Bräcke kommun. 

Skolutskottet informerades på sitt sammanträde 26 oktober 2020 om att det 

förekommer mycket spontan aktivitet men oftast inget strukturerat i skolans 

regi. Årskurserna 7 och 8 har utökat antal idrottslektioner. Kälarne skola har 

börjat med schemalagda rörelseaktiviteter under skoldagen. Då skolorna 

har olika förutsättningar kan det behövas en plan för varje skola.  

Skolutskottet beslutade den 10 februari 2020 att uppdra till skolchefen att ta 

fram ett förslag till en plan med nulägesbeskrivning, att genomförandet av 

planen inte behöver knytas till låsårsstart och att rektorerna för Bräcke- och 

Gällöområdet tar fram schemalagda rörelseaktiviteter i likhet med vad som 

finns i Kälarne. Pandemins utbrott har medfört att arbetet med planen har 

nedprioriterats.  

Skolchef Anna Jensén Salomonsson redogör för det planerade arbetet. En 

nulägesanalys visar att det redan idag förekommer mycket rörelse i skolan. 

Beslutsunderlag 

”Plan för mer rörelse i skolan läsåret 2022/2023”, 2022-03-23 

Motion ”stärka hälsan och förbättra skolresultaten, 2019-01-24 

Skolutskottets beslut 2020-02-10, § 6  

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-17, § 68 

Skolutskottets beslut 2020-10-26, § 49 
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§ 19 Anmälan av delegationsbeslut 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut har tagits av skolchefen om läsårstiderna kommande 

läsår. Beslutet tas i samverkan med övriga kommuner i länet och 

gymnasieförbundet och påverkar/påverkas av skolsjutsarna. 
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§ 20 Anmälan av kränkningsrapporter 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan förra redovisningen har nio ärenden tillkommit varav ett är utrett och 

klart. De handlar främst om verbala kränkningar.  
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§ 21 Systematiskt arbetsmiljöarbete, nuläget 

Diarienummer KSK 2022/184 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under morgondagen gör Arbetsmiljöverket sitt återbesök. Kommunen har 

tidigare fått viss kritik för bl a sitt uppföljningsarbete. Stickprovskontroller 

görs på två skolor och ett LSS-boende.  

Skol- och barnomsorgsavdelningen har påbörjat och gjort en stor 

förändringsresa under de senaste åren när det gäller arbetsmiljöarbetet. 

Alla verksamheter använder sig av den mall och de riktlinjer, årshjul m m 

som tagits fram.  

Utgångspunkten i arbetsmiljöarbetet är närhetsprincipen vilket innebär att 

frågor ska behandlas av dem som det närmast berör. Det betyder att 

arbetsmiljöfrågor i stor utsträckning ska lösas på arbetsplatsen genom ett 

kontinuerligt och nära samarbete mellan arbetsgivare (närmsta chef), 

skyddsombud och medarbetare. 

Beslutsunderlag 
”Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete…”, 2022-03-28  
”Riktlinjer Systematiskt arbetsmiljöarbete Skol- och …”, 2022-02-01  
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§ 22 Systematiskt kvalitetsarbete, nuläget 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år lämnas en årsrapport till skolutskottet.  

En översyn pågår av samtliga dokument som reglerar det systematiska 

kvalitetsarbetet inom skol- och barnomsorgsavdelningen. Processen drivs 

med hjälp av en konsult och delvis i samverkan med Ragunda kommun. 

Arbetet ska vara slutfört senast 2023.   

Fokus ligger på att resultatet ska göra nytta i klassrummen. Eleverna ska 

uppleva en förändring till det bättre. 
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§ 23 Ekonomi, nuläget 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet får en genomgång av det ekonomiska läget just nu och en 

prognos för helåret.  

Utskottet har ett uppdrag att göra kostnadsminskningar motsvarande 1,5 

miljoner kronor inför höstterminen. Översyn görs av antalet visstids-

anställda elevassistenter. Elevantalet är 40 fler än vid läsårsstarten 2021 

vilket minskar utrymmet för besparingar. 

Livsmedelskostnaderna förväntas öka 20-30 % innan årets slut beroende 

på drivmedelspriserna och andra prisökningar med anledning av kriget i 

Ukraina. Flyktingsituationen kan också påverka behovet av kommunala 

insatser. 

24 elever får undervisning i andra kommuner. Nyligen tillkom exempelvis 

en elev som har särskoleundervisning i annan kommun för 800 000 kronor 

per år. 

Den nya budgetprocessen, ”prislappsmodellen”, skapar viss oro. Det blir 

svårt att ändra arbetssätt ”över en natt”.  

Det kommer att krävas politiska inriktningsbeslut om lärartätheten.   
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§ 24 Flyktingmottagande, nuläget 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens krisledningsarbete har under några fokuserat på pandemin. 

Nu när den börjat avklinga kom invasionen i Ukraina.  

Hittills har det inte kommit några grundskole- eller förskoleelever via 

Migrationsverket. Däremot vistas det nu sex flyktingbarn någonstans i 

kommunen. De har tillstånd att få gå i skolan men det är ännu inte känt var 

eller i vilken ålder barnen är.  Det görs förberedelser för ett mottagande. 

Ukrainsktalande svenskar finns beredda på att stötta flyktingarna den tid 

som de är här.  

Krisberedskap finns för ett försämrat säkerhetsläge, en mer utsatt situation 

för Sverige. 
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§ 25 HÖK 22 

Diarienummer KSK 2022/223 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

HÖK är den nu gällande huvudöverenskommelsen, kollektivavtalet, mellan 

arbetsgivarorganisationerna och lärarfacken. 

En kompetensförsörjningsplan ska göras gemensamt av parterna med stöd 

från personalfunktionen. Ett första utkast ska diskuteras på samverkans-

mötet i april. Syftet är att åstadkomma en bättre balans i behörigheterna i 

kommunen.  
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§ 26 Utbildning utan timplan, ansökan till 
Skolinspektionen 

Diarienummer KSK 2022/230 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet ställer sig bakom en ansökan av skolhuvudmannen 

kommunstyrelsen om att Kälarne skola får bedriva utbildning utan timplan. 

Sammanfattning av ärendet 

En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i 

grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap 23 § skolförordningen). 

Följande villkor ska då vara uppfyllda: 

- huvudmannen har godtagbara pedagogiska eller organisatoriska 

skäl för att bedriva sådan utbildning 

 

- eleverna ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som ska 

uppnås i samtliga ämnen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål. 

Timplanen innehåller en garanterad tid i varje ämne för eleverna. I 

kommunens skolor fördelas timmarna lite olika mellan klasserna i varje 

stadium vilket skapar problem om eleverna byter skola. Det behöver styras 

upp så att skolorna blir mer likriktade, både inom och mellan kommunerna. 

Kälarne skola drivs i B-form och kan därför tillämpa en timplan utan 

stadieindelning.          

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 27 Studiedag 11 april 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har på grund av pandemin inte varit någon gemensam studiedag för all 

personal i fritidshem och grundskolor på flera år. Den som nu kommer att 

äga rum kommer företrädesvis att handla om information om Lgr 22, den 

nya läroplanen från höstterminen. 
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§ 28 Utredning om grundbemanning 

Diarienummer KSK 2021/304 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Krister Tegnestrand har anställts på halvtid för perioden 211201-220415 för 

att utreda bemanningen och lämna förslag till beslut. Han redovisade en 

första delrapport för utskottet den 14 februari 2022.  

Det diskuteras en eventuell fortsättning på anställningen med 40 % året ut 

för att genomföra förslagen, stötta rektorerna och bevaka de ekonomiska 

aspekterna. Kostnaderna ingår i det underlag som kommunen ansökt om 

stöd hos Kommundelegationen för.   

Skolans medarbetare kommer att få information på studiedagen i april om 

vad förändringsarbetet leder fram till. 

Skolans rambudget för läsåret 2022/23 har minskat med 4 miljoner kronor. 
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§ 29 Rapport från verksamheterna 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorerna och förskolecheferna redovisar nuläget inom sina respektive 

verksamheter. I korthet: 

Bräcke skola 

- 15 nya elever hittills den här terminen, varav 9 med speciella behov. 

- Förbereder för flyktingmottagande, exempelvis språkstöd på ukrainska. 

- Föräldramöte i årskurs 6 med förberedelser inför högstadiet. Diskussion 

om skolans respektive föräldrarnas ansvar. 

- Diskussion med Kälarne om gemensamma sy- och trätjänster. 

- Skolan åker kollektivtrafik till Gällö för badet. Det försvinner i praktiken 

nästan en hel skoldag. Det behövs ett annat upplägg till hösten för att få 

bättre verkningsgrad. Simundervisningen blir inte så flexibel vilket 

missgynnar dem som har stora behov. 

- Många processer på gång samtidigt: ”Kristers” utredning, lönesamtal, 

SKA m m. 

Kälarne skola 

- Funderingar finns kring en särskild lärstudio liknande den i Gällö för elever 

i behov av extra stöd. 

- Bra dialog om förändringsarbetet på senaste skolrådsmötet där 

representanter för skolpersonalen, facken, eleverna, föräldrarna och 

politikerna deltog. 

- Det har cirkulerat felaktiga uppgifter om hur stora ytor skolan disponerar. 

Skolan nyttjar och städar 3 200 m², inte 8 000 m². Det stämmer väl överens 

med riktvärdet 3 m² per elev.  

- Hyrorna har justerats för 2021. Skolan betalar en fast hyra per objekt och 

inte per m². 

- Samverkan med socialtjänsten och polisen för att förebygga 

droganvändning. 

- Det blev ingen Polenresa för 9:orna, istället en resa till Stockholm och 

demokrativerkstaden.  

- Årskurserna 8 och 9 har satt sig in i kriget och fått besök från Ukraina.- 
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§ 29 fortsättning  

 

Gällö skola  

 

- Förändringsresan pågår gällande arbetet med timplanen, bemanningen 

och att samtidigt möta elevernas behov. 

- Lokalsituationen försvårar och begränsar helklassundervisning. 

- Den fysiska arbetsmiljön är inte bra. Allt är inte återställt efter 

vattenskadorna. 

- Skönt att kunna öppna upp skolan igen efter alla pandemirestriktioner, att 

kunna bjuda in andra aktörer till skolan igen. Nu blir det ett nytt normalläge 

med färre sjuka men med fortsatt risk. 

Förskolan Gällö och Pilgrimstad 

 

- Vecka 12 var det ett 75-procentigt bortfall av barn i Pilgrimstad. Det 

handlade om såväl covid som magsjuka och influensa. Veckan därpå var 

det personalens tur att vara sjuka. Nu är alla på plats igen. 

- Nu när verksamheten börjar öppna upp igen blir det vernissage med vad 

barnen jobbat med under det gångna året när föräldrarna inte kunna 

komma på besök. 

- Till hösten blir det en stor grupp, 32 nya barn, till förskoleklass i Gällö. 

- Det upplevs att allt fler barn har olika former av diagnoser. 

Förskolan Bräcke och Kälarne  

 

- Inskolningarna av nya barn fungerar mycket bättre nu när förskolan 

öppnat upp igen. 

- Eventuellt behöver ytterligare en avdelning öppnas i Bräcke. 

- 33 barn i Kälarne, vara många är blöjbarn. 

- Stort rekryteringsbehov på grund av att tre förskollärare går i pension.  

- Samma sak här: ökat antal barn med diagnoser och språkstörningar.  

- Utvecklingen kring Ånäset finns inte med i ansökan till Kommun-

delegationen men behöver ändå finnas kvar på agendan. ”Villan” behövs 

även nästa år vilket försvårar flytt av verksamheten till Kälarne skola.  
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§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Diarienummer KSK 2022/192 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att 

öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten.  

Under år 2021 har elevhälsans medicinska organisation hanterat 

Coronapandemins svallvågor, för andra året. Alla lagstadgade uppgifter har 

fullgjorts. Vaccinationsprogrammet har uppfyllts i alla årskurser, 

hälsosamtal har erbjudits förskoleklass, åk 4 och åk 7. Öppen 

mottagningstid har funnits att tillgå för elever på alla skolor. Arbetet med att 

digitalisera föräldramedgivanden inför vaccination, möjliggöra för barn och 

vårdnadshavare att digitalt träffa elevhälsan, i grupp eller individuellt, även 

med andra vårdgivare och organisationer, har prioriterats. Handledning och 

utredning har genomförts av skolpsykolog, logoped och skolläkare. Nära 

samarbete har skett med vårdnadshavare, elever och personal på skolor 

genom mottagningsarbete, elevhälsomöten, elevhälsoteam. 

Under året har den medicinska elevhälsan haft en biträdande 

verksamhetschef vilket inneburit att kommunen representerats i flera 

regionala och lokala samverkansgrupper med medicinsk kompetens. Det 

interna arbetet kring kvalitets- och kompetenssäkring och har ökat. 

Biträdande verksamhetschef har tillvaratagit och hanterat synpunkter och 

klagomål som kommit till organisationen, och använt dessa i 

kvalitetsarbetet. På samma sätt har initiativ till samverkan mellan 

organisationer och myndigheter prioriterats. Till exempel, gemensamt 

arbete kring placerade barn/socialtjänsten och samverkan i 

elevhälsochefsnätverket kring revidering av samverkansdokument. 

Avvikelser har hanterats och ej föranlett någon Lex Maria. 

Under året har extra insatser skett i samband med utbrott av covid-19. 

Insatser kring information om smittskyddslag, smittskydd, hygien, 

information kring folkhälsomyndighetens allmänna råd och nationella råd, 

har genomförts i verksamheterna.  
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§ 30 fortsättning 

Prioriterade områden 2022 är ökad digitalisering, ökad samverkan mellan 

region och kommun, fortsatt arbeta för att tillvarata synpunkter och 

klagomål för att utveckla verksamheten. 

Beslutsunderlag 

”PSB 2021”, 2022-03-01 
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§ 31 Övriga frågor 

 

”Liknande kommuner” 

 

Begreppet ”liknande kommuner” används i den nya budgetprocessen, 

”pirslappsmodellen”. Jämförelser görs då med kommuner som liknar oss. 

Likheten kan bestå av olika faktorer som geografi och befolkningsstruktur. 

De liknande kommunerna kan skifta årligen och även bero på den 

verksamhet som jämförs. Begreppet är styrande för hur vi kan välja att 

fördela vår budget. Därför behöver skolutskottet en genomgång av detta på 

sitt nästa möte.  
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§ 32 Nästa möte 

Sammanfattning av ärendet 

Nästa inplanerade sammanträde blir den 2 maj. Det mötet ägnas 

uteslutande åt redovisning av den pågående skolutredningen. Rektorerna 

bör delta. Eventuellt ställs sammanträdet den 30 maj in. 


