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Skolutskottet 

Plats och tid Lärcentrum, Bräcke, 2023-03-16 klockan 08:33-15:51. Mötet 

ajournerades för paus klockan 09.35-09.50, 10.52-10.56, 12.04-

13.03 och 14.20-14.25. 

Beslutande Susanne Pettersson-Graff (S), ordförande  

Crister Leandersson (S), vice ordförande  

Christer Olsson (JVB) 

Hans Isgren (V) 

Övriga deltagare Anna Jensén Salomonsson, skolchef   

Seved Hallerström, rektor Bräcke, §§ 25-28 

Toralf Söyland, biträdande rektor Bräcke, §§ 25-28 

Eva Kvist, rektor Kälarne, §§ 25-28 

Katarina Jorderud Strandberg, rektor Gällö, §§ 25-28 

Barbro Hennersson, biträdande rektor Gällö§§ 25-28 

Ann-Margret Selberg, rektor förskolan Gällö-Pilgrimstad, §§ 25-28 

Anna-Maria Wallin, rektor förskolan Bräcke-Kälarne, §§ 25-28 

Ulla Lemon, verksamhetsutvecklare, § 16, §§ 26-28 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2023-03-16 

Paragrafer 16–28 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Susanne Pettersson-Graff 

Justerare 

Hans Isgren 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2023-03-17 

Anslaget tas ned 2023-04-11 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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§ 16 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Skolutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Hans Isgren (V). 

2. Upprop 

Hans Isgren (V) tjänstgör istället för Marina Fridberg (M) som lämnat 

återbud.  

Daniel Bärlund (C) är ej närvarande. 

Ulla Lemon presenterar sig och sina arbetsuppgifter som verksamhets-

utvecklare. 

Fastställande av dagordning 

Skolutskottet fastställer dagordningen.   
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§ 17 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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§ 18 Föregående protokoll 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet lägger protokollet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sekreteraren går igenom protokollet från sammanträdet den 20 februari. 

§ 7 om yttranden till Skolinspektionen 

Yttrandet har lämnats in. Skolinspektionen har därefter begärt en komplett-

ering med förslaget till nytt låneavtal. Kontakt har tagits med jurist i Öster-

sund för att säkerställa att vi gör rätt. Ärendet kan bli prejudicerande för 

resten av landets skolor. 

§ 12 om medborgarförslaget om den mobila scenen på Hotell Östjemten 

Räddningstjänsten har inspekterat på plats och ser inga problem med att 

scenen står kvar på plats enstaka dagar. Det finns totalt tre utrymnings-

vägar i lokalen. 
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§ 19 Anmälan av delegationsbeslut 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet fick information om delegationsordningen på förra mötet. En 

revidering kommer att ske i juni med anledning av nya bestämmelser och 

benämningar. 

Tre delegationsbeslut har fattats av skolchefen sedan förra redovisningen. 

Utskottet tar del av dessa.  
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§ 20 Anmälan av kränkningsrapporter 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 januari har sjutton ärenden tillkommit. Totalt är det nu sjutton 

anmälningar som fortfarande befinner sig under utredning. 

Alla anmälda kränkningsincidenter i systemet utreds. En del bedöms då inte 

vara kränkningar. Andra leder exempelvis till samtal med eleverna. Det är 

viktigt med en snabb hantering. Juristhjälp finns vid behov. 

Skolan gör orosanmälningar till socialtjänsten om det anses befogat. 

Utskottet får en demonstration av systemet och hur ärendena hanteras. 

Regelverket gås igenom senare, under § 27, utbildningspasset. 
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§ 21 Systematiskt arbetsmiljöarbete, nuläget 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet tar del av sammanställningen av den årliga uppföljningen för 2022, 

som gjorts enligt Arbetsmiljöverkets checklista. Sammanställningen inne-

håller såväl positiva som negativa iakttagelser med de överväganden som 

gjorts.  

Planen för 2023 för de olika verksamheterna gås igenom. 
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§ 22 Systematiskt kvalitetsarbete, nuläget 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitetsarbetet är en viktig del i huvudmannens ansvar. Det handlar bland 

annat om att analysera verksamheter, resultat, sätta in åtgärder och att 

utvärdera insatserna. Det har de senaste åren lagts mycket kraft på att 

motverka fysiska lokalproblem och pandemins verkningar. Nu ska det läggas 

mer fokus på utbildningens innehåll och kvalitet. 

Varje år görs en gedigen resultat- och verksamhetsrapport som också kan 

fungera som underlag för resurstilldelningen.  

Vid nästa sammanträde med utbildningspass kommer skolutskottet att få en 

djupare information i ämnet. En internutbildning är upphandlad för att 

tillgodose medarbetarnas behov. 

.  
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§ 23 Instruktion för utskottet 

Skolutskottets beslut 
 

1. Skolutskottet anser att när det gäller måltider och matproduktion behöver 

det yttersta kostansvaret klarläggas/förtydligas. Skolans ansvar gäller mat 

till barn och elever. Det finns fler aktörer när det gäller kosthållningen. 

 

2. Från 1 juli benämns särskolan anpassad grundskola/gymnasieskola. 

Texten behöver redigeras redan nu. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till instruktion för kommunstyrelsens utskott har tagits fram. 

Förutom mötesformalia reglerar det utskottens uppgifter och ansvars-

områden. Instruktionen beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förslaget "Instruktion för kommunstyrelsens utskott, arbetsgrupper och 

råd", 2023-03-03 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 24 Ekonomi 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen för 2022 är nu klar. För kommunen som helhet blir det ett 

överskott med 5,1 miljoner kronor. För skol- och barnomsorgsavdelningens 

del är överskottet jämfört med budget 9,9 miljoner kronor. Prognosen i 

augusti var fem miljoner mindre. 

Främsta orsaken till differensen är lägre personalkostnader på grund av 

vakanser samt erhållna statsbidrag och andra intäkter som inte var 

budgeterade. 

Skolutskottet får en redogörelse med förklaringar per enhet avseende 

differensen mellan prognos och utfall.  

Den av kommunfullmäktige antagna ramen för 2023 har justerats med 

minskade personalomkostnadspålägg. Varje månad görs en uppföljning 

inom grundskolan kring personalkostnaderna. 

Skolans och barnomsorgens budget för 2023 är 155 157 681 kronor. Utfallet 

per den sista februari motsvarar drygt 16 % av budgeten vilket ligger enligt 

plan.  
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§ 25 Plan för förändringsresan 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/151 

Skolutskottets beslut 
Skolutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar förslaget till plan för förändringsresan. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet beslutade den 30 maj 2022, § 47, att en plan för förändrings-

resan 2023-2025 ska tas fram, där fokus ska vara grundbemanning, 

systematiskt kvalitetsarbete, fortbildning med mera. Skolutskottet beslutade 

den 14 november 2022, §81, att överlämna planen till det nya utskottet för 

beslut under första halvåret 2023 och att den ska gälla t o m 2026 för att 

möjliggöra ett mer långsiktigt arbete. 

Bakgrunden till uppdraget är att kostnaderna för grundskolorna i Bräcke 

kommun är höga. I den djupanalys som SKR gjorde 2021 framkommer att 

nettokostnadsavvikelser baserade på 2019 och 2020 års siffror överstiger 

både riket och ”liknande” kommuner. 

På förra sammanträdet fick skolutskottet en förhandsinformation om planen 

och möjlighet att lämna synpunkter. Nu presenteras det färdiga förslaget.  

Det finns förklaringar till kostnadsavvikelserna jämfört med andra kommuner. 

De beror bland annat på geografiska avstånd och delningstal – det går inte 

att minska på den pedagogiska personalen i samma takt som elevantalet 

minskar. Vi har kanske inte heller till fullo har hunnit ställa om organisationen 

utifrån den stora anhopningen av flyktingbarn för några år sedan. Antalet 

elever med särskilda behov har ökat vilket kräver extra resurser i form av 

exempelvis elevassistenter. Lokalkostnaden per elev är högre än i länets 

övriga kommuner. 

På plussidan ligger att vi har låg personalomsättning och hög kompetensnivå 

bland lärarna i kommunen och får höga poäng i trivselundersökningar. Det 

visar sig också i statistiska jämförelser att studieresultaten under åren många 

gånger har blivit högre än förväntat utifrån de förutsättningar som funnits. 

Den nya budgetmodellen, prislappsmodellen, kan bli ett bra stöd när det 

gäller att få tydligare prioriteringar i kommunplanen. Det finns signaler om att 

det arbete som redan gjorts har börjat ge positivt ekonomiskt resultat.  
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Handlingsplanen innehåller beskrivning av aktiviteter, tidplaner, vilka som 

berörs och hur uppföljning ska ske. Några redaktionella ändringar behöver 

göras innan planen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förslag "Förändringsresan inom grundskolan 2023-2026", 2023-03-01 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 26 Rapport från verksamheterna 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorerna inom förskolan och grundskolan informerar om vad som pågår 

inom deras verksamheter. Här följer ett axplock. 

Bräcke skola 

 

Högt tryck de senaste veckorna med nationella prov i 6:an och 9:an på 

fastställda dagar och friluftsdagar på olika håll  

Säkerhetsmöten med hyresvärden, ett boende angående ny elev m fl 

möten 

Sex lärare är sjuka idag, några fler än vanligt  

Ser att eleverna äter mer mat, kanske typiskt för vår tid nu 

 

Kälarne skola 

 

Tuff start med barn som farit illa utanför skoltid 

Skolinspektionen på besök förra veckan om hur man underlättar för barn att 

gå vidare till fortsatta studier 

Tidigare har organisationen varit flexibel men nu blir den mer statisk med 

två årskurser i varje klass under några år framöver 

 

Gällö skola 

 

Renoveringen av omklädningsrummen har påbörjats 

Förarbete pågår kring nya skolan, ett gigantiskt jobb för att få så mycket 

delaktighet som möjligt. Studiebesök i Östersund och Duved, senare även 

Iggesund – viktigt få nytänkande kring ljud, ljus och lärmiljön i stort 

Branden i den s k läkarvillan i Gällö blev även en krissituation i skolan 

eftersom elever var boende där 

En elev har skapat otrygghet och blivit föremål för en disciplinär åtgärd, 

även polis är inblandad 

Sjukfrånvaron har häcklat skolan i tre år nu, en del kanske kan hänföras till 

lokalerna 
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Förskolan Gällö/Pilgrimstad 

Prognos på färre barn i Pilgrimstad nästa läsår, förbereder avveckling av en 

avdelning vilket ger oro både bland personal och föräldrar 

Inflyttning av nya familjer i Gällö 

Föräldrakooperativ i Rissna och Västanede ska tillsynas, information har 

skickats ut 

 

Förskolan Bräcke/Kälarne 

 

Stabilt och lugnt förutom sjukläget 

Till hösten behövs inte den sjunde avdelningen på Trollskogen 

Rekrytering behövs av behöriga förskollärare 

Ventilationsbyte är på gång på Trollskogen 

Byte till LED-belysning på Ånäset 
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§ 27 Utbildningspass 

Skolutskottet genomför under skolchefens ledning en internutbildning med 

inslag av gruppdiskussioner om rollen som skolpolitiker och om skolans 

ansvar på olika nivåer. 

Vad ska Bräcke som skolkommun jobba för och mot? Hur säkerställs en 

likvärdig skola? Hur förhåller vi oss till alla olika lagstiftningar som ska gälla 

parallellt? 

På SKR:s hemsida finns mycket utbildningsmaterial att tillgå gratis. Även 

Skolverket presenterar matnyttig information, liksom Skolinspektionen. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har också en informativ sida 

med flera verktyg. 

I kommunplanen för 2023-2025 handlar ett av de tio politiska målen om 

skolans verksamhet (”utbildning av hög kvalitet ska vara en självklarhet”) 

med tillhörande resultatmål. Även målet om tillgång till fritidsaktiviteter, där 

biblioteken ingår, berör skolutskottets verksamhet.  
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§ 28 Övriga frågor 
 

Fritidshemmet i Pilgrimstad 

Skolutskottet fick på förra sammanträdet information om de handlings-

alternativ som finns gällande fritidshemmets verksamhet i Pilgrimstad. Det 

kommer att bli ett informationsmöte med vårdnadshavare onsdagen den 22 

mars.  


