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Skolutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-05-30 klockan 08:29–11:38.  

Mötet ajournerades för paus klockan 09.39-10.09. 

Beslutande Cathrine Blomqvist (S), ordförande  

Hans Isgren (V) 

Martin Halvarsson (M) 

Ej tjänstgörande ersättare Marina Mellgren (M) 

Övriga deltagare Anna Jensén Salomonsson, skolchef  (länk) 

Seved Hallerström, rektor Bräcke, §§ 33-36 (länk) 

Toralf Söyland, biträdande rektor Bräcke, §§ 33-36 (länk) 

Eva Kvist, rektor Kälarne, §§ 46-51  

Katarina Jorderud Strandberg, rektor Gällö  

Barbro Hennersson, biträdande rektor Gällö 

Ann-Margret Selberg, förskolechef Gällö  

Anna-Maria Wallin, förskolechef Bräcke-Kälarne 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-06-15 

Paragrafer 39–51 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Cathrine Blomqvist 

Justerande 

Martin Halvarsson 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-06-17 

Anslaget tas ned 2022-07-09 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 

§ 39 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 5 

§ 40 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 6 

§ 41 Föregående protokoll 7 

§ 42 Anmälan av delegationsbeslut 8 

§ 43 Anmälan av kränkningsrapporter 9 

§ 44 Systematiskt arbetsmiljöarbete, nuläget 10 

§ 45 Systematiskt kvalitetsarbete, nuläget 11 

§ 46 Ekonomi, nuläget 12 

§ 47 Utredning om grundbemanning, hur går vi vidare? 13 

§ 48 Begreppet "liknande kommuner" 14 

§ 49 Rapport från verksamheterna, "laget runt" 15 

§ 50 Övriga frågor 17 

§ 51 Nästa möte 18 
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§ 39 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Skolutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Skolutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Martin Halvarsson (M). 

2.  Upprop 

Vice ordförande Per Martinsson (C) har avsagt sig uppdraget och deltar inte 

i mötet. Hans Isgren (V) tjänstgör som ledamot istället. Övriga deltagare 

framgår av närvarolistan i protokollet. Några deltar på distans. 

Fastställande av dagordning 

Skolutskottet fastställer det utsända förslaget till dagordning. 
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§ 40 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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§ 41 Föregående protokoll 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet lägger protokollet från 2022-05-02 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Föregående protokoll har tidigare skickats ut till deltagarna. Sekreteraren 

gör en kort genomgång  
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§ 42 Anmälan av delegationsbeslut 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya beslut har tagits av skolchefen på delegation sedan förra 

redogörelsen. 
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§ 43 Anmälan av kränkningsrapporter 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan förra redovisningen har sju ärenden tillkommit. Totalt är det nu 

sexton anmälningar som fortfarande befinner sig under utredning. 
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§ 44 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), 
nuläget 

Diarienummer KSK 2022/184 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverket har efter sitt besök avslutat sitt ärende. De har lämnat 

synpunkter som gäller hela kommunens verksamhet och inte bara förskolan. 

Nästa vår blir det en ny inspektion för att kontrollera rutiner med mera på 

kommunövergripande nivå. Hela organisationen kommer att se över 

planerna för kompetensutveckling. 
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§ 45 Systematiskt kvalitetsarbete (SKA), nuläget 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbete pågår med att ta fram åtgärdsförslag till SKA-struktur på olika nivåer. 

På skolledarnivå behöver större fokus sättas på målen istället för på 

praktiska frågor. Vilka underlag vill politikerna få från skolorna under året? 

Rektorerna har fått ett antal uppgifter.  

I förskolan kommer vissa verksamheter att filmas som underlag för 

pedagogernas analys.  

Sveriges Television har idag offentliggjort en undersökning där det framgår 

att en fjärdedel av lärarkåren har bytt arbetsgivare de senaste tre åren. 

Läraromsättningen i riket är 27 %. I Bräcke är omsättningen 15 %, lägst i 

länet att jämföra med Östersunds 38 %. 

  



 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-05-30 

Sida 

12 (18) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46 Ekonomi, nuläget 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för helåret ser liknande ut som för en månad sedan, ett överskott 

med 2,8 miljoner kronor. Utskottet diskuterar oförutsedda kostnader som 

ibland uppstår med nyinflyttade elever. 

En översyn har gjorts i syfte att förbättra den ekonomiska uppföljningen. Från 

höstterminen tillämpas en modell för månadsvisa uppföljningar.  
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§ 47 Utredning om grundbemanning, hur går vi 
vidare? 

Diarienummer KSK 2021/304 

Skolutskottets beslut 

1. Skolutskottet uppdrar till skolchefen att ta fram en plan för förändrings-

resan.  

2. Planen ska gälla 2023-2025 och antas av skolutskottet och kommun-

styrelsen under sen höst 2022.  

3. Fokus ska vara grundbemanning, SKA, vision, fortbildning med mera. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter analysen av grundbemanningen behöver beslut tas om hur vi går vidare 

i förändringsprocessen. Det enda politiska beslutet hittills är ett sparbeting 

för kommande läsår på 4 miljoner kronor, varav 1,5 redan från höstterminen  

i form av minskade personalkostnader. 

Vissa processer är påbörjade (timplaner, tjänstefördelning, elever i behov av 

särskilt stöd). Utredningen kring grundbemanningen behöver förankras 

fackligt, hos medarbetare och politiskt samt kommuniceras utåt. Det behövs 

en förändringsplan över tid (vision, fortbildning, resursfördelning etcetera). 

Utredaren lyfter åtta förslag till fortsatt arbete. Skolutskottet diskuterar 

förslagen och skolledningens kommentarer om vad som är påbörjat och 

möjligt att genomföra. 

 

  



 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-05-30 

Sida 

14 (18) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 48 Begreppet "liknande kommuner" 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Uttrycket ”liknande kommuner” används i SKR:s genomlysning av 

kommunens kostnader och i andra utredningssammanhang. Det ställs ofta 

frågan vad som menas eftersom de här jämförelsekommunerna ibland tycks 

vara väldigt olika oss geografiskt och på strukturell nivå. 

Liknande kommuner/regioner är en jämförelsegrupp med sju kommuner eller 

regioner som strukturellt liknar den kommun eller den region som är i fokus. 

Liknande kommuner som jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika 

verksamhetsområden, till exempel grundskola och äldreomsorg, samt för en 

övergripande nivå 

Liknande kommuner år 2020 är alltså den grupp kommuner som är mest lika 

Bräcke utifrån referenskostnad och invånarantal. 

Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad 

respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnads-

utjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med 

genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. 

Bräcke bedömdes tillhöra en grupp av kommuner bestående av Dals-Ed, 

Markaryd, Kungsör, Nora, Svenljunga, Älvdalen och Öckerö. Kommunerna 

ser inbördes ganska olika ut, både strukturellt och geografiskt. Bräcke skiljer 

sig från de övriga bland annat när det gäller antalet högstadieskolor och ytan.  
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§ 49 Rapport från verksamheterna, "laget runt" 

Skolutskottets beslut 

1. Skolutskottet tackar för informationen. 

 

2. Skolutskottet lyfter ett ärende till samhällsbyggnadsutskottet om att 

skolans lokalstrukturer i Gällö behöver förbättras. Ersättningslokaler 

behöver anskaffas om åtgärder inte vidtas innan höstterminens start. 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorerna lämnar en nulägesrapport från deras respektive skolområden.  

I korthet följande: 

Kälarne skola 

- Inför höstterminen kommer tre legitimerade lärare tillbaka till skolan efter 

att under en tid varit anställda i andra kommuner  

- Niorna verkar kunna nå 100 % gymnasiebehörighet i år 

- Medel söks från Specialpedagogiska Skolmyndigheten för att organisera 

elevstödet på ett mer effektivt sätt 

- Ekonomin ser bra ut  

- Viss ombyggnation behöver göras för helklassundervisning. Oklart om det 

är fastighetsägaren eller skolan som hyresgäst som ska stå för kostnaden 

- Åk 9 har varit på skolresa, åk 8 har haft PRAO och åk har gjort studie-

besök i domstol. 

Gällö skola 

- Fortsatta problem med för små lokaler. Delningstalen blir ogynnsamma. 

- Många har lärarlegitimation men inte ämnesbehörighet. Ämnesbehörig-

heten behöver stärkas i åk 1-2 

- Eleverna har haft hälsotema och sprungit och gått i en vecka, en sträcka 

motsvarande Gällö-Venedig 

- Måsar bygger bon på taket till låg- och mellanstadiet. De attackerar 

eleverna under äggsäsongen 

- På låg- och mellanstadiet finns doftproblem från krypgrunden. Fläkt-

anordningen ger besvär med förkylningssyndrom. 90 elever behöver flyttas. 

Unizon-lokalerna kan nyttjas under en övergångstid. Dessutom kan 

eleverna ha många utomhusaktiviteter under resten av terminen. 

- Trappan till högstadiet är avstängd på grund av rasrisk. Det finns även 

fuktproblem i lokalerna. Det är svårt att åstadkomma renoveringar när 

material och hantverkare saknas. 
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Bräcke 

- Planeringen inför nästa läsår håller på att slutföras, trots avbrott i arbetet 

från konsulter, revisorer och andra som behöver uppgifter och stöd 

- Mellanstadiet bedriver sin ”Läsutmaning” 

- Åk 8 har haft studieresa till en gymnasiemässa och åk 6 har haft PRAO 

- De nationella proven är avklarade 

- Högstadiet ska prova på en ”gammaldags” skoldag på onsdag 

- Annonser efter förstelärare den kommande tvåårsperioden förbereds. 

Förskolan Bräcke-Kälarne 

- Alternativa lokallösningar behövs i Bräcke. Till hösten blir de mer än 100 

barn jämfört med normalläget 90 barn. Om trenden fortsätter behövs en 

sjunde avdelning. Det är även brist på förråds- och personalutrymmen 

- Allt fler barn har särskilda behov som autism 

- Under semesterperioden samordnas barnen för stängning av ett av 

husen. Inga sommarvikarier behövs i år.  

- Rekrytering av ny personal pågår 

- Förskolan har ett eget upplägg för det fortsatta SKA-arbetet. De ska filma 

och analysera matsituationen 

- Ånäset har många barn med fler öppna avdelningar till hösten. 

Förskolan Gällö-Pilgrimstad 

- Det har varit ett tufft läsår med Covid. Personalen har blivit hård drabbad 

vilket i förlängningen även drabbar föräldrarna. Nu när restriktionerna har 

släppt har det hållits vernissage där barnen har fått visa upp vad de har 

gjort under den tid som föräldrarna inte kunnat besöka förskolan 

- I sommar är båda förskolorna öppna med minst en avdelning. Stort behov 

av vikarier 

- Till hösten blir det fyra avdelningar på Galaxen och tre på Fjällgrimen 

- Förskolorna lämnar över 29 barn till förskoleklass till hösten, plus tre från 

kooperativen. 

Tillsyn kooperativen 
Rektor för förskolorna i Gällö och Pilgrimstad är även tillsynsansvarig för de 
fristående friskolorna, kooperativen i Västanede och Rissna. Regionen har 
framställt riktlinjer för hur tillsynen ska bedrivas och dokumenteras. Det 
kommer en utbildning där både tjänstepersoner och förtroendevalda kan 
delta. 
 
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsutskottet  
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§ 50 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts. 
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§ 51 Nästa möte 

 

Nästa möte är inplanerat den 10 oktober. Om Kommundelegationens 
beslut angående kommunens stödansökan föranleder det så blir det ett 
extra möte med kort varsel innan dess. 
 


