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Justering  

Paragrafer 1–14 
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Cathrine Blomqvist 
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på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-02-23 

Anslaget tas ned 2022-03-16 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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§ 1 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 

Tjänstgörande ledamöter och övriga deltagare framgår av närvarolistan i 

protokollet. 

Kommunstyrelsens ordförande Jörgen Persson (S) nyttjar sin rätt att delta som 

åhörare på utskottets sammanträde och studiebesök. 

3.  Fastställande av dagordning 

Avdelningschef Anna Jensén Salomonsson föreslår att information om 

feriepraktik läggs till under punkten ”Övriga frågor”. 

Ordförande Cathrine Blomqvist (S) föreslår att information om 

läromedelsutredningen läggs till under punkten ”Övriga frågor”. 

Skolutskottet fastställer dagordningen med ovanstående ändringar.  
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§ 2 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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§ 3 Föregående protokoll  

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet lägger protokollet från 2021-11-15 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Föregående protokoll har tidigare skickats ut till deltagarna. Sekreteraren gör en 

kort genomgång. 
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§ 4 Uppföljning studiebesök Bräcke skola 

Diarienummer KSK 2020/402 

Skolutskottets beslut 

1. Skolutskottet tackar för en givande rundvandring. 

2. Skolutskottet anser att enkla skiljeväggar av plast bör sättas upp i dusch-

rummen i Gunder Hägg-hallen som svar på medborgarförslag. Ärendet ska 

handläggas i dialog med elevrådet. 

3. Skolutskottet anser att en översyn behöver göras i syfte att förbättra 

lufttillförseln till delar av lokalerna för låg- och mellanstadiet. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet gör under förmiddagen studiebesök på låg-, mellan- och högstadiet, 

förberedelseklass, undervisningslokaler för praktiska ämnen samt 

förskoleklass/fritidshem i Bräcke tätort. Seved Hallerström och Toralf Söyland 

leder rundvandringen i de olika lokalerna. Utskottet samtalar kort med lärare och 

elever i de olika klassrummen. 

Rektorerna i Bräcke har under pandemin ständigt funnits på plats för ledning och 

diskussioner. Närvaro är viktig för att dämpa oron i sådana här lägen.  

Antalet elever är i genomsnitt 25 per klass, från förskoleklass till årskurs 9. Den 

minsta klassen har 22 och den största 29 elever. Fem ytterligare elever i varje 

klass hade varit optimalt.  

Lokalmässigt kan varje klass disponera två rum, även om det finns klassrum som 

inte borde vara det. Korridoren behöver ibland nyttjas som grupprum.  

Gamla lågstadiet, som nu disponeras för bild och musik samt av kulturskolan, 

behöver tillgänglighetsanpassas. Det är även nödvändigt med byte av fönster och 

renovering av ytskikt på byggnaden. Gamla högstadiet är utrymt och har inte 

använts på många år.  

Omklädningsrummet i Gunder Hägg-hallen är föremål för ett medborgarförslag till 

kommunfullmäktige där duschbås efterfrågas istället för det gemensamma 

utrymmet. 

Elevernas betyg, de samlade meritpoängen, brukar ofta vara lägst av skolorna i 

kommunen. Det beror på att Bräcke kontinuerligt får många nya elever med  

§ 4 fortsättning 
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särskilda behov och som ibland har mycket dålig skolbakgrund och då hinner 

man ibland inte få tillräcklig kunskapsnivå i alla ämnen. Ca 15 % har in-

vandrarbakgrund, alltså inte bara nyanlända.  

Extra resurser tilldelas om eleverna är inskrivna i särskolan. Enbart diagnoser 

genererar inga extra pengar till personal. Många elever kräver närvaro av en 

vuxen för att klara av skoldagen. 

Det har sedan länge varit mobilförbud på skolan. Eleverna lämnar in den på 

morgonen och får tillbaka den vid skoldagens slut. Erfarenheterna visar att 

studieron därmed har ökat och att kränkningarna på sociala medier har minskat, 

åtminstone under skoltid. 

Kunskapsmålen är fördelade lite olika över tid mellan klasserna i kommunens 

skolor. Det kan ställa till problem när elever byter skola, men är överkomligt. Det 

går att lösa med intern kommunikation eftersom det handlar om så få elever. Det 

upplevs som större problem när elever flyttar hit från andra kommuner och det 

visar sig att de inte alls har de kunskaper som förespeglas. 

Förskoleklassen är i funktion måndag-onsdag, resten av tiden är fritids-

verksamhet. Samlad skoldag med gemensamma start- och avslutningstider för 

alla klasser har gällt i minst 25 år och fungerar mycket bra. 

Skolutskottets reflektioner är att lokalerna mestadels är jättebra och nyttjas på ett 

kreativt och optimalt sätt. Ventilationen på låg- och mellanstadiet bedöms i 

huvudsak fungera utmärkt, men en översyn behöver göras för vissa delar av 

byggnaden där fönster inte går att öppna. På högstadiet har vissa av rummen 

inte en ändamålsenlig utformning.  

Det noteras att lokalerna verkar vara lika många som för femton år sedan trots att 

antalet elever nu är färre och bara har en klass per årskurs. Detta kan var en 

förklaring till de jämförelsevis höga kostnaderna. Vilket perspektiv och beredskap 

finns inför de kommande femton åren? Ett uppdrag har getts till rektorerna att titta 

på hur fördelningen av klasser blir i kommunen om man räknar på 30 elever per 

helklass? 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag ”Duschbås Gunder Hägghallen”, 2020-06-30 

 

Beslutet skickas till 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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§ 5 Uppföljning studiebesök Gällö skola 

Diarienummer KSK 2021/436 

Skolutskottets beslut 

1. Skolutskottet instämmer i ekonomiutskottets beslut om en översyn av lokalerna 

på Gällö skolområde i syfte att förbättra både driftkostnader och arbetsmiljö. En 

prioriteringslista behöver tas fram. Översynen kan ge underlag för en ansökan 

om stöd från Kommundelegationen. 

2. Resultatet från utredningen om grundbemanning avvaktas innan ställning tas 

till eventuella strukturella åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolutskottet gjorde på sitt förra sammanträde studiebesök på Gällö skola. 

Skolans undervisningslokaler är spridda över hela skolområdet, särskilt nu när 

dessutom omflyttningar gjorts på grund av vattenskador. Renoveringsbehovet är 

stort. 

Avdelningschef Anna Jensén Salomonsson informerar om ekonomiutskottets 

beslut om en större översyn av skolområdet i Gällö och den uppdragsbeskrivning 

som lämnats till det företag som vann upphandlingen.  

Uppdraget är bl a att beräkna kostnader för driften de kommande tjugo åren och 

för att åtgärda den underhållsskuld som redan uppstått. Kostnaden för att bygga 

en helt ny skola ska uppskattas liksom grova priser för tillbyggnad av befintliga 

lokaler. Underhållsplaner ska tas fram. En förstudie ska vara klar 14 mars. 

Lokalerna bedöms av utskottet vara gränssättande för hur stora och många 

klasser man kan ha. Tvålärarsystemet kanske kan ifrågasättas. 

Antalet elever är just nu 266 i Gällö, 251 i Bräcke och 105 i Kälarne. Delningstalet 

är ”sämst” i Gällö.  

Beslutsunderlag 

Skolutskottets beslut § 84, 2021-11-15 

Ekonomiutskottets beslut § 5, 2022-01-27  
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§ 6 Anmälan av delegationsbeslut 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolchef Anna Jensén Salomonsson informerar om de två delegationsbeslut som 

fattats sedan förra redovisningen. Dels ett beslut om justerade löner sedan fyra 

rektorer tagit formell examen, dels ett beslut om s k skolpengen till andra skolor 

som är ett årligt beslut baserat på våra egna kostnader. 
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§ 7 Anmälan av kränkningsrapporter 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolchef Anna Jensén Salomonsson informerar om de kränkningsrapporter som 

rapporterats via systemet Draftit.  

39 nya ärenden rapporterades under 2021, varav några inte har avslutats vid 

årsskiftet. Fördelning per skola redovisas, liksom typ av kränkning samt kön på 

den utsatta och förövaren.  

Hittills under det här året har fyra rapporter inkommit. 

  



 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-02-14 

Sida 

13 (22) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete, nuläget 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolchef Anna Jensén Salomonsson informerar om kommunens årliga 

redovisning till Arbetsmiljöverket.  

Dispens från inlämningsdatumet 10 februari har sökts för vissa av verksam-

heterna, av sakliga skäl. Det fungerar väl med regelbundna möten, det är bara 

uppföljningen som försenats. 

Ett problem är att det saknas egna skyddsombud på vissa arbetsplatser. Ett mål 

är att få fler engagerade via facket som skyddsombud och huvudskyddsombud. 

Inom riskbedömningsarbetet kan det göras förbättringar. Kompetensutveckling 

behövs om lagar och regler. 

I övrigt fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet bra, med positiv erfarenhet 

från årshjulen. De berörda har kunnat träffas ofta trots läget och arbetet med 

pandemin. 
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§ 9 Ekonomi, nuläget 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Anna Jensén Salomonsson informerar om att bokslutet för 2021 

inte är helt klart ännu. Preliminärt kommer skol- och barnomsorgs-avdelningen att 

lämna ett överskott på 1,2 Mkr. 

Minusresultat har uppstått inom köksverksamheten (extra personalkostnader 

beroende på pandemin) och Gällö skolområde (skolskjutsar, extra personal-

kostnader och ersättningar för elever som går i andra skolor).  



 

Beslutande organ 

Skolutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-02-14 

Sida 

15 (22) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 10 Beskrivning av administrativa uppgifter 

Diarienummer KSK 2021/304 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningarna har fått i uppdrag att redovisa omfattningen av administrativa 

tjänster. Skolchefen har lämnat en skriftlig redovisning till kommunstyrelsens 

ekonomiutskott och en muntlig redogörelse kommer att ges på dess kommande 

sammanträde. 

Avdelningschef Anna Jensén Salomonsson lämnar en kort förhands-information. 

Som administrativa tjänster räknas i sammanställningen skolchef, rektorer, 

biträdande rektorer, kostchef, skoladministratörer, verksamhetsutvecklare, 

platsansvariga, biträdande elevhälsovårdschef samt chef och handläggare inom 

bibliotek och kulturskola.  

Totalt rör det sig om 16,2 heltidstjänster fördelade på tre grundskolor, tre 

förskolor, fritidsverksamhet, kulturverksamhet och tre kök inklusive restaurang 

och hotell i Kälarne.   

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets beslut § 52, 2021-06-14 
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§ 11 Utredning om grundbemanning 

Diarienummer KSK 2021/304 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiutskottet har med anledning av den beställda genomlysningen från SKR 

beslutat att utreda grundbemanningen inom grundskolan och lämna förslag på 

åtgärder för att minska personalkostnader m m. Utredningen kan ge underlag för 

en ansökan om stöd för effektiviseringar hos Kommundelegationen. 

Krister Tegnestrand har anställts för perioden 211201-220415 för att utreda 

bemanningen och lämna förslag till beslut. Han redovisar en första delrapport. 

Krister uttrycker förståelse för SKR:s synpunkter på ekonomistyrningen och 

menar att budgetsiffrorna har räknats upp år efter år utan att någon egentlig 

omprövning av behovet har skett.  

Grundbemanningen, bestående av lärare/pedagoger med assistenter och 

elevhälsan, är mycket högre i jämförelse med andra kommuner. Nyckeltalen, 

som beslutats av kommunfullmäktige, har inte varit styrande för skolans 

organisation som istället befästs av budgetuppräkningarna. Vid de intervjuer som 

gjorts har medarbetare som tidigare arbetat i skolor i andra kommuner reagerat 

på att det finns mycket personal i våra skolor. 

Ett arbete har påbörjats för att för att göra skolorna mer likvärdiga, exempelvis 

när det gäller disposition av timplaner och satsningar på måluppfyllelser. En 

gemensam mall har tagits fram för beräkning av timplanen där det nu används tre 

olika modeller. Det finns även skillnader i strukturen kring elever med behov av 

särskilt stöd gällande bedömning och organisering. Skolledar-gruppen behöver 

jobba mer som en enhet, det främjar även det kollegiala lärandet. 

Krister anser vidare att det är viktigt att lokalerna, tillgången till lämpliga klassrum, 

inte blir ett hinder för att tillämpa delningstalen. Här kan en ansökan till 

Kommundelegationen vara behjälplig men den delen ingår inte i hans uppdrag. 

De förtroendevalda behöver hålla hårdare i den ekonomiska styrningen. Det 

saknas en politisk vision för skolans arbete utöver de självklara styrdokumenten.  

Under diskussionen framförs bland annat följande synpunkter: 
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§ 11 fortsättning 

- Det förekommer regelbundna avstämningar för att komma framåt i arbetet 

med effektivisering och måluppfyllnad. Att enbart fokusera på att slå ihop 

högstadier löser inte grundproblemen. Det är oklart hur delningstalen 

påverkas vid en sammanslagning och huruvida elever kommer att välja 

andra skolor om det upplevs bli stora förändringar.  

 

- Många i verksamheten ifrågasätter SKR:s analys. Vi är ytmässigt mycket 

större än de kommuner som vi jämförs med och har spridda tätorter. De 

geografiska förutsättningarna påverkar delningstalen.  

 

- Det sätt som använts vid budgetuppräkningarna har kanske inverkat på 

kostnadsfördelningen inom skolan men inte den tillgängliga budgetramen.  

Avdelningschef Anna Jensén Salomonsson avslutar med att meddela att Krister 

ska informera på kommunstyrelsen i mars och i början av april kommer 

personalen inom grundskolan att få en presentation om de steg som tas mot en 

mer likvärdig skola i kommunen oavsett var man är elev. Arbetet med ekonomin 

är en naturlig del i detta. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets beslut § 5, 2022-01-27 
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§ 12 Rapport från verksamheterna 

Skolutskottets beslut 

Skolutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Rektorerna och förskolecheferna redovisar nuläget inom sina respektive 

verksamheter. 

Förskolan Gällö och Pilgrimstad 

Galaxen fick en tuff start efter jul med många covidsjuka bland personalen. Tack 

vare stöd från barnens familjer så har det fungerat bra ändå. Nästa vecka lättar 

förskolan på restriktionerna och då kan de jobba som vanligt igen mellan 

avdelningarna. Fjällgrimen har haft det liter lugnare med en jämnare spridning av 

pandemin.  

Det har varit intag av två nya barn på varje förskola efter jul. Fram till sommaren 

kan det bli fler barn per enhet än de egentligen ska vara.  

Förskolan Bräcke och Kälarne 

Det har varit en över tid ganska jämn fördelning av sjuka bland personal och 

barn. Fyra inskolningar är på gång på Trollskogen och en på Ånäset. 

Utmaningar finns i form av barn med behov av extra stöd, ventilationsbyte och 

brist på formellt behörig personal i Kälarne. 

Gällö skola 

Det har varit tufft och ansträngt från början av året och är det fortfarande. En stor 

andel av personalen har drabbats av smittan och många av eleverna har suttit i 

karantän. Frånvaron har därmed varit stor och det finns inte utrustning för digital 

undervisning till alla elever. Tack vare hög personaltäthet har det gått att undvika 

stängning av skolan. Det har kommit många ärenden till elevhälsoteamet. 

Förutom ohälsa i organisationen finns det stora byggnadsrelaterade utmaningar, 

bl a i form av dålig ventilation. 

Skolan arbetar med implementeringen av Lgr 22, gemensamt och individuellt för 

varje ämne. 

Bräcke skola 

Covidläget har varit detsamma som för Gällö. Årskurs 7 ska snart ha föräldra-

möte, det första på länge. Simundervisningen ska snart återupptas. Bräcke- 
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§ 12 fortsättning 

eleverna åker till Gällö en dag per vecka, vilket blir mindre omfattning på 

undervisningen än när det fanns tillgång till en egen bassäng. 

Lönesamtalen inleds snart. Även i Bräcke pågår arbetet med revideringen av 

läroplanen. Sju nya elever har tillkommit sedan senast.  

Kälarne skola 

En majoritet av personalen har varit covidsjuka eller suttit i karantän, men det har 

fungerat bra eftersom alla ställt upp för varandra. En lägre andel av eleverna har 

drabbats. 

En stor barnfamilj har flyttat men andra skolbarn är på väg in. Enligt elevunder-

laget kan skolan fortsätta de kommande sex åren i B-form och ha sammanslagna 

klasser med 16-20 elever. Andelen legitimerade lärare är 88%. 

Alla elever i årskurs 9 verkar i år kunna nå godkänt i alla ämnen. De har fått ett 

stipendium från Palmefonden för en resa till riksdagen och därefter vidare till 

Polen, Auschwitz.  

En arbetsmodell har utvecklats där resurspersonalen jobbar flexibelt med riktade 

insatser i fler klasser och under kortare tid. Det organiserade rastvärdskapet och 

samarbetet med SISU leder på sikt till, förutom färre KIA-anmälningar och kränk-

ningsrapporter, bättre hälsa och mer trivsel i skolan. 

Liksom hos de övriga skolorna upplevs det vara en udda kostnadsfördelning 

mellan hyresgästen skolan och hyresvärden kommunen, exempelvis gällande 

väggfast inredning.  

Utskottets ledamöter får på mejl ta del av en mer omfattande skriftlig redogörelse 

om nuläget på skolan.  
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§ 13 Övriga frågor 
 

Samarbetet i länet 

Kommunstyrelsen ordförande Jörgen Persson (S) efterfrågar skolutskottets syn 

på länssamverkan. Finns det exempelvis behov av ett gemensamt projektkontor 

för ansökning och redovisning av riktade statsbidrag eller andra samordnings-

fördelar? 

Avdelningschef Anna Jensén Salomonsson svarar att det visserligen kan vara 

svårt att hinna med men att förhållandena är så speciella att det inte skulle 

underlätta med en utomstående tjänst för bidragshanteringen. Däremot är det bra 

om man kan hjälpas åt med yttranden på statliga utredningar och liknande 

remisser. 

Feriepraktik 

Avdelningschef Anna Jensén Salomonsson berättar om organisatoriska 

förändringar som är på gång inom kök och lokalvård för att styra in skolans 

verksamhet mot det som är huvuduppdraget.  

Ett förslag som kommer att lämnas till kommunstyrelsen i mars innebär att 

arbetsmarknadsenheten ska ta över hanteringen av feriepraktiken för 

skolungdomar. Om förslaget bifalls behöver skolan fortsättningsvis inte hantera 

frågor om timersättningar, åldersgrupper och tidsperioder.  

Läromedelsutredningen  

Ordförande Cathrine Blomqvist (S) informerar om att det kommit ett betänkande 

från läromedelsutredningen om elevernas tillgång till kunskap och böckernas 

betydelse för deras utveckling. Det är viktigt att det finns kunskap och intresse 

hos lärarna för att stimulera bokläsning. 

Avdelningschef Anna Jensén Salomonsson berättar att den integrerade 

verksamhet som finns hos oss mellan skolan och biblioteken med de olika projekt 

som bedrivs inom det samarbetet fungerar mycket bra. 

Revisionsrapport 

Ordförande Cathrine Blomqvist (S) informerar om att revisorerna har lämnat en 

granskningsrapport om kommunens insatser för barn och unga (barnplaceringar). 

Slutsatsen som dras är att den interna samverkan mellan skola och socialtjänst 

behöver förbättras.  

Avdelningschef Anna Jensén Salomonsson meddelar att skolan kommer att 

lämna ett yttrande över rapporten. Problemområden är att regionens barn-

psykiatri har svårt att hinna med utredningar och diagnoser och att det ofta  
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§ 13 fortsättning 

kommer sena varsel från ungdomshemmen (SiS-hem), som drivs genom Statens  

Institutionsstyrelse vilket försvårar ett bra mottagande när det kommer nya elever 

till skolan som har behov av stöd. Arbete pågår för att så långt det är möjligt 

undvika att elever kommer i kläm. 

RUN-utbildning 

Ordförande Cathrine Blomqvist (S) påpekar att ingen från kommunen kunde delta 

i RUN-utbildningen om likvärdig skola. Det blir en ny nu på onsdag, men eftersom 

ingen har möjlighet att delta då heller så behöver avanmälan göras och omtag 

tas senare.  
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§ 14 Nästa möte 

Nästa inplanerade möte blir den 4 april. 


