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Plats och tid:  Förvaltningshuset i Bräcke, nämndrummet, kl 08.12-11.50.  

Mötet ajournerades för paus kl 09.26-10.02. 
 

Beslutande:  Cathrine Blomqvist (S), ordförande  
 Per Martinsson (C), vice ordförande 
 Martin Halvarsson (M) 
    
Övr deltagare: Kent Ylvesson, skolchef Ånge kommun, (videolänk),§ 45  
 Mikael Johansson (S), ordf utbnämnden Ånge, (videolänk),§ 45 
 Anna Jensén Salomonsson, skolchef (videolänk) 
 Katarina Jorderud Strandberg, rektor Gällö (videolänk), §§ 46-53 
 Barbro Hennersson, biträdande rektor Gällö (videolänk), §§ 46-53 
 Ann-Margret Boije, förskolechef Gällö (videolänk), §§ 46-52 
 Lena Udén, förskolechef Bräcke/Kälarne (videolänk), §§ 46-52 
 Seved Hallerström, rektor Bräcke (videolänk), §§ 46-53 
 Toralf Söyland, biträdande rektor Bräcke (videolänk), §§ 46-53 
 Eva Kvist, rektor Kälarne (videolänk), §§ 46-53 
 Yngve Hamberg, sekreterare 

 
Justering: Fredagen den 11 september 2020, kl 09.00 i förvaltningshuset 

 
Utses justera: Martin Halvarsson (M) 
 

 

 

 
Yngve Hamberg   Cathrine Blomqvist              Martin Halvarsson 
Sekreterare            Ordförande    Justerare  

 

Anslagsbevis 
Justeringen av skolutskottets protokoll 2020-09-07 har tillkännagivits genom anslag  
på Bräcke kommuns digitala anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2020-09-11 till och med 2020-10-02  

 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet, Bräcke. 
 
 
……………………………………… 
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Sku § 41 Upprop 
 
Ordföranden hälsar alla deltagare välkomna. 

 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. 
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Sku § 42 Fastställande av dagordning 
 
Skolchef Anna Jensén Salomonsson anmäler en punkt under ”Övriga 

ärenden”: Redovisning av delegationsbeslut. 

 

Ordföranden Cathrine Blomqvist (S) anmäler en punkt om ögonhälsa  

under ”Övriga ärenden”. 

 

Skolutskottets beslut 

 

Dagordningen godkänns.  
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  Sku § 43   Påminnelse om jäv/intressekonflikt 
 
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 utskottet 

annars inte är beslutsför och någon ersättare inte kan tillkallas utan 

förseningar. Jäv kan anmälas i anslutning till denna 

informationspunkt eller under mötets gång. 

 

   Skolutskottets beslut 

 

  Skolutskottet har tagit del av informationen. 
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Sku § 44 Föregående protokoll 
 

Sekreteraren gör en genomgång av de ärenden som behandlades  

vid förra sammanträdet.  

 

  Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet beslutar att lägga protokollet från 2020-05-18 till 

handlingarna.  
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Sku § 45 Omvärldsbevakning: Samtal med Ånge 

 

Skolutskottet för en dialog via länk med Ånge kommuns skolchef Kent 

Ylvesson och utbildningsnämndens ordförande Mikael Johansson (S). 

Bräcke kommuns nya skolchef Anna Jensén Salomonsson har 

kontaktat dem för att vi ska få ta del av deras erfarenheter och 

arbetsmetoder gällande bland annat delegationer och resurstilldelning. 

 

Ånges utbildningsnämnd ansvarar för skolverksamheten inklusive 

vuxenutbildningen och musikskolan. Det finns en stark politisk vilja att 

vara ute i verksamheterna så mycket som möjligt, att vara synliga och 

nåbara.  

 

De anser att de har en väl fungerande beredning. Beredningsgruppen 

gör ett verksamhetsbesök varje månad och det är mycket uppskattat. 

En aktiv och väl insatt beredningsgrupp underlättar snabba beslut. 

Under två heldagar per år träffar beredningsgruppen rektorerna för 

summeringar och målsättningar i verksamheten. 

 

Nämndens ledamöter har fördelat arbetsuppgifter emellan sig, till 

exempel deltagande i föräldramöten. 

 

Närheten och ”årsklockan”, aktivitetsplaneringen, upplevs av Ånge-

representanterna som framgångsfaktorer i arbetet.  

 

Resurstilldelningen bygger på en ekonomisk modell som baseras på 

elevunderlaget med kompensation för de små enheternas mer-

kostnader, måltidskostnader etcetera. Det finns en liten central pott för 

särskilda elevkostnader. 

 

Den centrala administrationen är numera en liten förvaltning med en 

skolchef, en utvecklingsledare och en halvtid som ekonom. 

Administrativa resurser har istället tillförts rektorsområdena.  

 

Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet tackar för informationen och ser fram emot fortsatt 

samarbete med Ånge kommun. 
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Sku § 46 Information: Rapport om tillsyn av kooperativen 
 
Förskolecheferna Ann-Margret Boije och Lena Udén informerar om 

tillsynen av kommunens två föräldrakooperativ Lek & Bus i Västanede 

och Busbua i Rissna. 

 

För likvärdighetens skull utgår inspektionerna från Skolverkets 

formulär för tillsyn kompletterat med synpunkter från ekonomichefen. 

 

Tillsynen sker på tre nivåer: Huvudmannanivå, rektorsnivå och 

förskolenivå. Med anledning av pandemin har intervjuerna gjorts via 

länk. Kompletterande uppgifter har begärts in före 25 september. 

   

Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
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Sku § 47 Information: Rapport från verksamheterna, 
coronaläget 

 
Skolchefen 

Förhållningssättet i coronatider är detsamma under hösten som i 

våras. ”Håll i och håll ut” ! Alla verksamheter har besökts. Atmosfären 

och stämningen är mycket bra. Det finns ett gott ledarskap i våra 

verksamheter. 

 

Gällö  

Höstterminen har startat lugnt. Nu är man ganska inkörd på corona-

situationen. Fortfarande besöksförbud. Lite omställningar i mat-

situationen. Många elever är på plats, några är snoriga och hemma. 

Femdagars förskoleklass har lite inkörningsproblem. Den fysiska 

miljön är det som är mest frustrerande. Lokalerna är en utmaning med 

svartmögelangrepp, översvämning och fuktskador. Rektor har fått bra 

stöd från skolchefen och den tekniska förvaltningen.  

 

Ordföranden påpekar att klagomål har inkommit från lärare angående 

de pedagogiska måltiderna. Rektor svarar att policyn behöver 

diskuteras mer. 

 

Kälarne 

De två första veckorna på terminen har varit lugna. Ett fåtal för-

kylningar. Det är svårt för de unga att hålla distansen. Det är en trevlig 

atmosfär i matsalen. Inga besök utifrån om de går att förhindra. 

Formerna för föräldramöten behöver ändras jämfört med hur det var 

före pandemin, men det är ännu oklart hur de ska genomföras. 

 

Bräcke 

Starten har gått bra. Kör vidare med corona-anpassningen: handtvätt 

med mera. Idag är tjugo barn frånvarande beroende på förkylning men 

även älgjakt. Vårdnadshavarna har fått ett stort utskick med tydlig 

information om skolarbetet under nuvarande förhållanden. Förskole-

klassen finns nu i samma hus som lågstadiet. 

 

Förskolorna, Lena 

Förskoleverksamheten rullar på med samma restriktioner som under 

sommaren. Det är lite problematiskt hur inskolningarna ska fungera. 

Troligtvis blir det inskolning inomhus med en förälder per barn.  
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Sku § 47 fortsättning 

 

Det kan bli lite trångt under hösten. Personalens frånvaro är högre än 

normalt beroende på att de måste vara hemma vid förkylnings-

symptom.  

 

Förskolorna, Ann-Margret 

Inskolningen innebär en utmaning, särskilt för förstagångsföräldrar. 

Det krävs stort engagemang för att skapa en trygg situation med 

anledning av smittoriskerna. Det blir 60 barn inskrivna i både 

Pilgrimstad och Gällö i slutet av hösten. Två i personalen är 

långtidsfrånvarande på grund av anhörigvård. 

 

Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

  



 
 

   
 

 

Sida 12 av 24 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-09-07 

Kommunstyrelsens utskott: Skolutskottet 

Paragrafer: 41-59 

 

 

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke  |  Tel. 0693-161 00 växel  |  bracke@bracke.se  |  www.bracke.se 

Paragrafen är justerad 

                                           Dnr KSK 2020/360  62 

                                    Dnr KSK 2020/370  62 

 

Sku § 48 Beslut: Medborgarförslag om skolgård, högstadiet i 

Bräcke 

 

Två medborgarförslag har inkommit, ett från Ellika Andersson och ett 

från Carmen Johansson Soler, om möjligheterna till utevistelse på 

rasterna för högstadieeleverna. Förslagsställarna framför önskemål 

om såväl utrymme som utrustning. Skolutskottet har nu fått möjlighet 

att yttra sig inför beredningen i kommunstyrelsen.  

 

De olika stadierna på grundskolan i Bräcke delar skolgård. Låg- och 

mellanstadiet disponerar skolgården fram till kl 12. Därefter är den 

öppen för högstadieeleverna fram till kl 12.30.  

 

Synpunkter på skolgården har varit en följetong i många år. Mycket 

har också hänt. Rastaktiviteter ordnas även i ungdomsgårdens 

utökade lokaler.  

 

En särskild uteplats för högstadieeleverna har ställts i ordning vid 

sidan av Folkets Hus. Läget är inte optimalt eftersom det parkeras 

fordon i närområdet och dessutom har det förekommit störningar från 

en personkategori som inte hör hemma på skolområdet.  

 

Det upplevs som positivt att de äldre eleverna nu har börjat röra sig 

uppåt mot den gemensamma skolgården istället för att vistas ”nere på 

byn”. 

 

Underlag för beslut 

 

Medborgarförslag ”skolgård för högstadiet”, 2020-02-04 

Medborgarförslag ” skolgård för de äldre eleverna”, 2020-02-28 

   

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

Sida 13 av 24 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-09-07 

Kommunstyrelsens utskott: Skolutskottet 

Paragrafer: 41-59 

 

 

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke  |  Tel. 0693-161 00 växel  |  bracke@bracke.se  |  www.bracke.se 

Paragrafen är justerad 

Sku § 48 fortsättning 

 

Skolutskottets beslut 

 

1. Skolutskottet ser positivt på de båda medborgarförslagen och 

anser att teknik- och infrastrukturavdelningen ska involveras för 

åtgärder som ligger i linje med förslagen  

 

2. Medborgarförslagen ska även beaktas i den kommande 

hyresförhandlingen med Bräcke Folkets Hus.  

 
  Expedieras 

  Kommunstyrelsen 
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   Dnr KSK 2019/42  61 

 

Sku § 49 Beslut: Motion om att stärka hälsan och förbättra 

skolresultaten 

 

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.  

 

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 informeras om att det förekommer mycket spontan 

aktivitet men oftast inget strukturerat i skolans regi. Årskurserna 7 och 

8 har nu 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. Motionen 

handlar om rörelseaktiviteter som inte är pulshöjande. 

 

Underlag för beslut 

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

Skolutskottets protokoll 2020-02-10, § 6 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-17, § 68 

 

  Skolutskottets beslut 

 

1. Skolutskottet uppdrar till skolchefen att ta fram ett förslag till plan 

till utskottets sammanträde den 26 oktober. 

2. Planen ska innehålla en nulägesbeskrivning. 

3. Genomförandet av planen behöver inte knytas till låsårsstart. 

4. Skolutskottet föreslår att rektorerna för Bräcke- och Gällöområdet 

tar fram schemalagda rörelseaktiviteter i likhet med vad som finns i 

Kälarne.  

 

Expedieras: Skolchefen och rektorerna  
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   Dnr KSK 2020/252  60 
 
Sku § 50 Information: Rapport från Skolinspektionens 

granskning 
 
Skolchef Anna Jensén Salomonsson informerar om Skol-
inspektionens granskning via digitala intervjuer den 5 och 7 maj 2020. 
Granskningen omfattade 30 kommuner och avsåg hur huvudmannen 
styr verksamheten. 
 
Resultatet av granskningen är att ett utvecklingsarbete behöver 
inledas inom följande områden:  
 

o Huvudmannens arbete med att implementera delegerade 
uppgifter, att det finns samsyn kring syfte och återrapportering 

o Huvudmannens arbete med uppföljning och kontroll av 
delegerade uppgifter, att medarbetarna arbetar på avsett sätt. 

 
Senast den 15 februari 2021 ska kommunen redovisa vilka 
förbättringsåtgärder som vidtagits. Redogörelsen behöver i praktiken 
vara klar redan till kommunstyrelsens stoppdag den 6 november. 
 
Skolchefen föreslår:  
 

o att en översyn görs av kommunstyrelsens delegationsordning 
o att vissa saker ska formaliseras, exempelvis skolledarträffarna, 

förteckning av beslut och hur de avrapporteras  
 

  Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet uppdrar till presidiet och skolchefen att ta fram ett förslag 

till förbättringsåtgärder och redovisningen av dessa till 

Skolinspektionen.  

 

Expedieras:  

Skolchefen  
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Sku § 51  Beslut: Nytt sammanträdesdatum i december 
 
Ordföranden föreslår att utskottets sammanträde i december flyttas 

eftersom det kolliderar med en länssammankomst. 

 

  Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet beslutar att ändra datum på sammanträdet i december 

från den 7:e till den 8:e. 
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Sku § 52 Information: Rapport om hand-i-hand-projektet 
 
Rektor Katarina Jorderud Strandberg informerar om det 

internationella projekt som Gällö skola deltagit i tillsammans med 

Mittuniversitetet, ”Hand-in-hand”. Deltagande skolpersonal har fått 

utbildning och därefter utbildat övriga internt. Det har därefter varit 

frivilligt att tillämpa metodiken.  

 

Det hela handlar om ett arbetssätt, hur man förhåller sig till varandra 

på skolan, stresshantering, pausaktiviteter och liknande.   

 

Det är i nuläget oklart om man ska gå vidare med programmet. Det 

inskränker arbetet enligt läroplanen och det finns även andra liknande 

projekt, exempelvis modellen ”PAX i skolan” som det arbetas med på 

lågstadiet. 

 

På grund av coronapandemin kunde Gällö skola inte representeras 

vid den stora gemensamma utvärderingen och slutredovisningen av 

projektet. 

 

  Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
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   Dnr 2019/150  61 
 
Sku § 53  Information: Skolutredningen, lägesrapport 
 
Skolchef Anna Jensén Salomonsson ger en bakgrundsinformation om 

skolutredningen. 

 

Från början handlade det om en lokalutredning, men efter hand lyftes 

även resurstilldelning (nyckeltal) in i underlaget.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2020 att från höstterminen 

2020 bör nyckeltalet 7,8 inom fritidshem tolkas så att endast tid utöver 

skoltid räknas, det vill säga 5 timmar per dag för alla, och med 

nuvarande upplägg för förskoleklass ytterligare 5 timmar två dagar i 

veckan. 

 

Som följd av coronapandemin har det inte funnits resurser att fördjupa 

sig i förändringen av nyckeltal.  

 

  Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet uppdrar till skolchefen att utforma en ny resursför-

delningsmodell. 
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   Dnr 2019/150  61 
 
Sku § 54  Beslut: Nyckeltal för fritidshemmen 
 
Skolchef Anna Jensén Salomonsson utreder förutsättningarna för en 

ändring av nyckeltalen för fritidshemmen.  

 

Bräcke kommun har ambitionen att alla anställda ska kunna erbjudas 

heltidssysselsättning. En förändring av nyckeltalen kan för fritids-

hemspersonalens del medföra att det blir deltidstjänster. Övrig tid kan 

möjligtvis nyttjas inom skolan. Fackliga förhandlingar behöver 

genomföras.  

 

Arbetet med genomförandet av försvårats av coronapandemin. Det 

innebär ett omfattande arbete att göra en ny resursfördelningsmodell 

och det är nu bara tre veckor kvar tills budgetförslaget för nästa år ska 

lämnas in. Det går idag inte heller att härleda hur nuvarande nyckeltal 

är framräknade. 

 

  Skolutskottets beslut 

 

1. Skolutskottet beslutar att i budgetarbetet inför år 2021 ska 

nuvarande nyckeltal 7,8 tillämpas inom fritidshemmen.  

 

2. Nyckeltalen för fritidshemmen ska ingå i den totala 

resursfördelningsanalysen. 
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Sku § 55 Information: Kompetenssatsning 
 
Skolchef Anna Jensén Salomonsson informerar om att kommunen 

står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. 

Inom skolutskottets verksamhet gäller det främst förskollärare och 

fritidspedagoger. 

 

En satsning kan behövas för att säkerställa kompetensförsörjningen 

och skolchefen presenterar sina tankar kring detta. 

 

  Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet tackar för informationen och finner anledning att 

återkomma i ärendet. 
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Sku § 56  Information: Kränkningsrapporter 
 
Skolchef Anna Jensén Salomonsson berättar att det sedan förra 

sammanträdet inte har inkommit några kränkningsrapporter.  

 

I delegationsordningen framgår att vid lång frånvaro för elev ska  

denna rapporteras till socialutskottet. Det bör diskuteras om den 

rapporteringen ska ske till skolutskottet istället. 

 

  Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet tackar för informationen.  
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Sku § 57 Information: Aktuella remisser 
 
Skolchef Anna Jensén Salomonsson informerar om att det har kommit 

två remisser från utbildningsdepartementet som kommunen behöver 

svara på. Den ena handlar om mer likvärdig skola och den andra om 

dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildning. 

 

Skolchefen kommer att utforma ett svar på den första remissen till 

kommunstyrelsen i november. Den andra remissen har överlämnats 

till studievägledaren för synpunkter. Den ska också behandlas av 

kommunstyrelsen i november. 

 

Skolutskottets sammanträden ligger inte i fas med besvarandet av de 

här remisserna, men ledamöterna har nu i alla fall fått kännedom om 

dem och kan göra inspel under hand. 

 

  Skolutskottets beslut 

 
Skolutskottet tackar för informationen. 
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Sku § 58  Information/diskussion: Barnkonventionen 
 
Vice ordförande Per Martinsson (C) har fått i uppdrag av skolutskottet 

att läsa igenom Barn- och elevombudets vägledning för tolkning och 

tillämpning av FN:s barnkonvention som nu har blivit lag. 

 

Per redogör för sin syn på arbetet med barnkonventionen där barn-

konsekvensanalyser är ett viktigt instrument när man arbetar med 

frågorna. Halmstad kommun är ett bra exempel. 

 

Per sammanfattar även det webseminarium som SKR, Sveriges 

kommuner och regioner, hade om barnkonventionen för några dagar 

sedan och som några av kommunstyrelsens och utskottets ledamöter 

deltog i. 

 

  Skolutskottets beslut 

 

Skolutskottet tackar för informationen. 
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Sku § 59  Övriga frågor 
 
Ersättningsbelopp vid skadegörelse 

Rektor Eva Kvist efterfrågar resultatet av den diskussion som förts 

angående uppdatering av de gamla texterna 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolchef Anna Jensén Salomonsson föreslår att delegationsbesluten 

som rör skolans verksamhet ska anmälas till skolutskottet (också). 

Idag anmäls de till kommunstyrelsen. Detta kan diskuteras i 

anslutning till revideringen av delegationsordningen. 

 

Närvaro vid beredning 

Ordföranden meddelar att vice ordföranden i fortsättningen ska kallas 

till ärendeberedningen inför skolutskottets sammanträden. 

 

Ögonhälsan 

Ordföranden har tagit del av den senaste hälsorapporten. Där framgår 

att ögonhälsan är vår tids kariesproblematik. Unga tillbringar i 

genomsnitt 25 timmar per vecka framför bildskärm (dator, mobil, TV). 

Tonåringar 37 timmar per vecka. 

 

Våra ögon är inte anpassade till den sortens ljus som avges från 

bildskärmarna och ögonen tar därför skada. FN:s världshälso-

organisation, WHO, beräknar att 50 % av världens befolkning år 2050 

kommer att vara närsynta och behöva glasögon. 

 

Tidig upptäckt och tidiga insatser behövs med mer kvalitativa 

synkontroller i skolan. Diskussion bör tas med Elevhälsan. 

 

   

 


