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Plats och tid

Distansmöte kl. 09:30-16:30

Beslutande ledamöter

Mikael Johansson (S) (ordförande)
Anna Arvidson (S) (vice ordförande)
Linda Häreby (S)
Birgitta Bolin (V)
Lina Lindman (VF)
Tony Jensén (SD)
Helena Elfvén (C) ersätter Carl-Olof Svensson (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Sven Sandelius (S) §§112-122
Susanne Granlund (S)
Maj Karlsson (VF)
Gunnar Jansson (SD)

Övriga närvarande

Roger Sundin (revisor, ordförande) §118
Jan Söderström (revisor) §118
Margareta Nelhagen (revisor) §118
Ain Liivlaid (revisor) §118
Alf Hallén (revisor) §118
Gert Bergström (revisor) §118
Lena Medin (auktoriserad revisor KPMG) §118
Kjell Grip (projektledare) §121
Alexander Johansson (projektmedarbetare) §121
Eva-Lena Årmyr (rektor) §120
Kent Ylvesson (förvaltningschef) §118
Johanna Fanberg (utvecklingsledare)
Marita Westin (verksamhetssamordnare) §113, §§115-117
Catharina Norberg (ekonomichef) §113

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Kristina Kamsten

Ordförande

................................................
Mikael Johansson

……………………………………….

Justerande

................................................
Lina Lindman

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
2020-11-18

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2020-11-26

Datum för anslags
nedtagande

2020-12-18

Centralarkivet
.................................................
Kristina Kamsten
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2020-11-18
Kristina Kamsten (sekreterare)

Utses att justera

Lina Lindman

Justeringens plats och tid

Ånge kommunkontor , 2020-11-25 15:00

Protokollet omfattar

§§111-127

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2 / 25

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Utbildningsnämnden

2020-11-18

ÄRENDELISTA
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127

Justerandes sign

Sammanträdets genomförande
Kontroll av jäv/intressekonflikt
Uppföljning av utbildningsnämndens ekonomi
Mål och prioriteringar, Budget 2021
Bidrag friskola 2020, gymnasium - Praktiska Sverige AB.
Bidrag friskola 2020, gymnasium – Storsjögymnasiet Honesta Skolutveckling AB
Bidrag friskola 2020, gymnasium – ThorenGruppen AB, Umeå
Kommunrevisorerna besöker utbildningsnämnden
Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola
Aktuell information
Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar för unga (KAA)
Förslag till sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2021
Val av kontaktombud för förskolor och skolor
Uppföljning av tidigare beslut
Rapport från ledamöter och ersättare
Övriga frågor
Delgivningar för kännedom
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§111

Sammanträdets genomförande
Sammanfattning
Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar
Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5:
Styrelsen och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enhälligt att sammanträdet genomförs med samtliga deltagare
på distans.
Paragrafen är justerad
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§112

Kontroll av jäv/intressekonflikt (UTB 20/1)
Beslut
Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.
Sammanfattning
Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under
mötet.
Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga
om jäv inför mötet.
Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller
närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan
vidta utan att det blir förseningar.
Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
• saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan
närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig
själv eller någon närstående,
• jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som
kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
• ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
• Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
• det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min
opartiskhet i ärendet.
Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till
känna.
Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför
utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.
Paragrafen är justerad
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§113

Uppföljning av utbildningsnämndens ekonomi (UTB 20/2)
Beslut
1. Godkänna redovisningen av utbildningsnämndens ekonomi till och med oktober 2020.
2. Nämnden ser med oro på utbildningsnämndens underskott.
3. Uppdra till förvaltningschefen att tillsammans med kommunledningen och
kommunstyrelsen vidta åtgärder för eventuell ramjustering när det gäller
vuxenutbildningen inför kommande år.
4. Avvikelserapporter från rektorer och chefer skickas till nämnden inför sammanträden.
Sammanfattning
Uppföljning av nämndens ekonomi till och med oktober 2020.
Kommunens ekonomi
Ekonomichef Catharina Norberg redogör för kommunens ekonomi.
Prognos för 2020 är ett resultat på 10 mkr för kommunen, med ett antal osäkerhetsfaktorer.
Prognosen har justerats efter delårsrapporten till och med augusti. En osäkerhetsfaktor i
kommunens prognos är ersättning för covid-pandemin. Hittills är kommunens kostnader för
pandemin 14,5 miljoner kr.
Budget 2021, förutsättningar
Kommunstyrelsen har lagt förslag till budget 2021, finansiella mål, verksamhetsmål med
betydelse för god ekonomisk hushållning, mål för kommunstyrelsen, nämnder, bolag,
investeringar. Beslut i kommunfullmäktige 30 november, då även beslut om skattesats för
2021 tas.
Ekonomisk rapport för utbildningsnämnden till och med oktober 2020
Prognosen för Utbildningsnämnden 2020 är -4,5 miljoner kr.
Orsaken till underskottet är huvudsakligen ökade kostnader för vuxenutbildning och
interkommunala ersättningar för gymnasiet och till en del också grundskola.
Paragrafen är justerad
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§114

Mål och prioriteringar, Budget 2021 (UTB 20/72)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner prioriterade aktiviteter för att nå nämndens mål 2021, efter
redigeringar.
Reservation
Lina Lindman, vf reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon lämnar en skriftlig
reservation före justering.
Tony Jensén, sd reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Förslag till prioriterade aktiviteter för att nå nämndens mål 2021 presenteras.
Nämnen finner att redigeringar med förtydliganden behöver göras i punkterna 2 och 3 av de
prioriterade aktiviteterna.
Lina Lindman, Vår framtid yrkar på återremiss av de prioriterade aktiviteterna.
Ordförande yrkar på att nämnden godkänner de prioriterade aktiviteterna med förtydligande
redigeringar.
Beslutsgång
Ordförande ställer Lina Lindmans förslag mot sitt eget och finner genom handuppräckning att
nämnden godkänner de prioriterade aktiviteterna, med förtydligande redigeringar.
Reservation
Lina Lindman, vf reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon lämnar en skriftlig
reservation före justering.
Tony Jensén, sd reserverar sig mot beslutet.
Tidigare beslut:
2020-09-16 §80
Mål och prioriteringar, Budget 2021 (UTB 20/72)
Beslut
Utbildningsnämnden antar följande mål för 2021.
1. Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka.
2. Fler elever ska känna sig trygga i skolan.
3. Fortsätta arbeta med tidiga samordnade insatser i samverkan med socialtjänsten
Tidplan för höstens budgetarbete:
Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
- Kommunstyrelsen 8 september
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- Tekniska nämnden, 17 september
- Utbildningsnämnden, 16 september
- Socialnämnden, 24 september
13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till
kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur
stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.
19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde.
26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till
finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till
resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och
skattesats.
30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021,
ekonomisk plan 2022-2023
Paragrafen är justerad
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Lina Lindman, vf
Reservation 2020-11-18 § 114

Jag yrkade på återremiss av ärendet prioriterade aktiviteter eftersom utbildningsnämnden
under många år har haft samma/liknande mål (ökad måluppfyllelse och att eleverna ska
känna trygghet) samt prioriterade åtgärder som redan regleras i skolans styrdokument och
därmed ingår i skolans rutinmässiga arbete. Det finns inga trender i resultaten som över tid
pekar på en positiv utveckling i skolans kvalitet och resultat. Alltså ger inte de prioriterade
aktiviteterna den effekt vi vill uppnå och vi behöver analysera verksamheten och genomföra
förbättringsåtgärder/prioriterade aktiviteter utifrån det.
En ny samverkansplan för samarbetet mellan soc och utbildningsförvaltningen har tagits
fram. Det ska sedan inte behövas ett politiskt beslut om att den ska prioriteras och ligga till
grund för samarbetet, utan bör var en rimlig förväntan på förvaltningen att det görs ändå.
Aktiviteterna är dessutom så precisa att det är ren detaljstyrning (till exempel att nämnden
talar om för verksamheten att de ska ha aktiviteter vid varje rektorsträff), vilket nämnden inte
ska ägna sig åt.
Projektet Mental hälsa är redan igång, utan politiskt beslut, och man beskriver i projektplanen
att det har högsta prioritet. Jag ser därför ingen anledning till att besluta politiskt om att det
ska vara en prioriterad aktivitet.
För att sätta rimliga mål och prioriterade aktiviteter som utgår från de utmaningar vi har i vår
kommun, behöver vi ta reda på hur och varför vår verksamhet ser ut som den gör.
Ovanstående är delar av orsaken till att jag yrkade på återremiss av ärendet, och av samma
anledningar reserverar jag mig mot beslutet.
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§115

Bidrag friskola 2020, gymnasium - Praktiska Sverige AB. (UTB 20/97)
Beslut
Enligt skollagen 16 kap 52 § fastställer Utbildningsnämnden bidragsbeloppet för 2020 per
elev/år vid Praktiska gymnasiet i Uppsala för BA programmet till Riksprislistans pris.
Sammanfattning
Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
huvudmän. Belopp ska fastställas för elever 2020, BA programmet vid Praktiska Sverige AB,
Box 213, 101 24 Stockholm.
Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.
Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand,
Timrå och Örnsköldsvik.
Riksprislistan tillämpas om:
• aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
• eller att friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har
programmet
Expedieras till
Praktiska gymnasiet i Uppsala, Praktiska AB
Marita Westin, verksamhetsplanerare
Paragrafen är justerad
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§116

Bidrag friskola 2020, gymnasium – Storsjögymnasiet Honesta
Skolutveckling AB (UTB 20/94)
Beslut
Enligt skollagen 16 kap 52 § fastställer Utbildningsnämnden bidragsbeloppet för 2020 för
elev/år vid Storsjögymnasiet Östersund på HV programmet till Riksprislistans pris.
Sammanfattning
Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
huvudmän. Belopp ska fastställas för elever 2020, HV programmet vid Storsjögymnasiet
Honesta Skolutveckling AB, Kaserngatan 13, 83132 Östersund.
Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.
Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand,
Timrå och Örnsköldsvik.
Riksprislistan tillämpas om:
• aktuellt gymnasieprogram inte finns i någon av samverkansområdets kommuner
• friskolan är belägen utanför samverkansområdet och hemkommunen inte har programmet.
Expedieras till
Storsjögymnasiet Honesta Skolutveckling AB, Östersund
Marita Westin, verksamhetsplanerare
Paragrafen är justerad
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§117

Bidrag friskola 2020, gymnasium – ThorenGruppen AB, Umeå (UTB
20/99)
Beslut
Enligt skollagen 16 kap 52 § fastställer Utbildningsnämnden bidragsbeloppet 2020 för elev/år
vid ThorenGruppen AB i Sundsvall, HA-programmet till Lägeskommunens pris.
Sammanfattning
Ånge kommun har utifrån skollagen 16 kap 52 § att besluta om bidrag för fristående
huvudmän. Belopp ska fastställas för elever 2020, Ha programmet vid
ThorenGruppen AB, Järnvägsallén 24, 903 28 Umeå.
Bidragsbelopp till fristående huvudmän gymnasieskolan 2020.
Ånge kommun ingår i gymnasiesamverkan med Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Härnösand,
Timrå och Örnsköldsvik.
Följande principer tillämpas för bidrag till fristående gymnasieskolor.
Lägeskommunens pris:
Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som har
gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med det belopp som gäller i den
aktuella lägeskommunen.
Medelvärde i samverkansområdet:
Tillämpas för ett program om den fristående gymnasieskolan ligger i en kommun som inte har
det aktuella gymnasieprogrammet. Då ersätts den fristående skolan med medelvärdet av de i
samverkansområdet ingående kommunernas priser för det aktuella programmet.
Expedieras till
Thoréngruppen AB, Umeå
Marita Westin, verksamhetsplanerare
Paragrafen är justerad
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§118

Kommunrevisorerna besöker utbildningsnämnden (UTB 20/96)
Beslut
Tacka revisorerna för besöket som innehöll givande diskussioner och erfarenhetsutbyten.
Sammanfattning
Kommunrevisorerna besöker utbildningsnämnden som ett led i den grundläggande
granskningen av nämndens verksamhet 2020.
Följande frågor pratade revisorerna om med nämnden.


Verksamhetsmål – utfall och vilka åtgärder vidtas för att klara samtliga mål
Försiktig höjning av måluppfyllelse syns. Ständigt arbete pågår för att öka
måluppfyllelsen i skolan. Skolans samlade resurser samverkar på många olika
områden för att genomföra skolans uppdrag och för att uppfylla nämndens mål. För
några åtgärder finns statsbidrag som förstärker. Den pågående pandemin innebär att
alla planerade insatser inte kan genomföras. Arbete med trygghet i skolan pågår i
samarbete med socialtjänsten och också kommunövergripande eftersom
trygghetsmätningar visar att också trygghet på fritiden berörs.



Ekonomi – utfall/prognos samt eventuella åtgärder för att nå en ekonomi i balans
-Kommentarer till kommande års budgetar och ev konsekvensbedömning
Prognos för året idag är den samma som redovisades i delårsrapport i augusti, -4,5
miljoner kr. Två faktorer påverkar, interkommunala ersättningar och
vuxenutbildningen. Nämnden anser att vuxenutbildningen är underfinansierad och för
en dialog kring ramfördelningen med kommunstyrelsen.
Ramfördelning i övrigt inför 2021 ser ok ut just nu. Nämnden har haft ökad fokus på
ekonomisk uppföljning under året och även inför budget nästa år. Nämndens ekonomi
bedrivs årsvis och skolan bedrivs terminsvis, vilket innebär att budget och utfall inte
alltid går i takt.



Internkontroll, plan för uppföljning av intern kontroll och resultat av genomförd
uppföljning.
Riskanalyser genomförs inför varje år. I årsklocka med redovisning till nämnden
ingår internkontroll.
- Risk - brist på behöriga lärare. Verksamheten inventerar behöriga lärare för
grundskolan inför varje termin, förskolan pågår året om. Vi prioriterar också
verksamhetsförlagd utbildning för studenter för att knyta till oss nya lärare. Även
några personer med annan ämnesbehörighet läser pedagogik för att bli lärare
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Utbildning i internkontroll kommer att genomföras i början av 2021.


Hur ser nämnden på utvecklingen av skolorna, har det tillkommit några nya
faktorer sedan den senaste utredningen som påverkar (revisionen har bl a noterat
resultat från radonmätningar)
Nämnden ser behov av strukturförändringar, men det är en politiskt känslig fråga.
Kostnader för lokaler kontra personal diskuteras ofta i nämnden. Det är alltid
prioriterat att se över verksamheten så att bästa förutsättningar finns för barnen.
Barnen och deras utbildning är i fokus.



Hur har Covid 19 påverkat verksamheten? Hur fungerade beredskapen? Vilka
lärdomar drar nämnden och hur har arbetet utvärderas?
Pandemin med covid-19 har haft mycket stor påverkan på verksamheterna, men allt
har fungerat förhållandevis bra ändå. Samverkan mellan verksamheter till ex förskola
och skola har skett för att fylla på där personal saknats. När det varit stor
frånvaro bland barn i förskolan har personal kunnat täcka upp när många personal i
grundskolor varit frånvarande. Undervisningen har upprätthållits på ett bra sätt. Vi har
så klart en trött personalkår som ser fram emot återhämtning under jullovet. Situation
med ökad smittspridning nu i höst visar lite mer oro hos eleverna och föräldrarna än i
våras.
Gymnasiet bedrev undervisning på distans och gjorde det bra. Från en dag till nästa
ställde både elever och lärare om till distansundervisning. Gymnasiets
distansundervisning var strukturerad med lektioner via distans. Man såg en ökad
närvaro för eleverna, det var möjligt att delta hemifrån även om man var lite
småkrasslig. Många tyckte att distansundervisning fungerade bra. Elever med behov
av särskilt stöd eller för att genomföra praktiska moment i utbildningen kunde
komma tillbaka för utbildning på plats i skolan senare under våren. Andelen som
klarade gymnasieexamen vid vårterminens slut var bra.
Enkät om situationen under pandemin är ett förslag från revisorerna.
Medarbetarenkät och enkät med elever är genomförd på gymnasiet under våren.
Arbetsmiljörond för elever fångar också upp situationen. Nämnden noterar förslaget
om enkät.
Lärdomar från situationen, distansundervisning är ett bra komplement.
Klassrumsundervisningen bedöms ändå som den bästa formen för undervisning.



(Övriga) Väsentliga händelser
Fokus har varit på covid-19 pandemin och på ekonomi under året.
Kompetensförsörjning kvarstår framåt som ett område att jobba hårt med.
Gott samarbetsklimat i nämnden under året. Nämndens förståelse för sitt
uppföljningsansvar har ökat under året. Ett exempel är uppföljning av friskola som
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lagts till bland de uppföljningar som nämnden gör under året, alla barn i kommunen
ingår i nämndens ansvar.


Bedömning av risker
Covid-pandemin som drar ut på tiden är en risk i närtid.

Ordförande tackar för besöket och för bra diskussioner.
Paragrafen är justerad
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§119

Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola (UTB
20/3)
Beslut
1. Godkänna redovisningen av systematiskt kvalitetsarbete.
2. Notera att analyser angående skolresultaten på Minervaskolan pågår.
Sammanfattning
Det systematiska kvalitetsarbetet i skolor och förskolor följs upp av nämnden.
I november redovisas
 Klassavcheckning - måluppfyllelse
Nämnden delges sammanställningar av resultat.
 Rapport från "Lilla gruppen"
Både Fränstaskolan och Minervaskolan har speciella undervisningsgrupper. Rektor
Eva-Lena Årmyr redovisar hur Minervaskolan arbetar med elever i speciell
undervisningsgrupp. Rapport från Fränstaskolans rektor delges nämnden.
 Antal elever i grundskolan hos andra huvudmän
Antal elever i grundskolan hos fristående skolor och skolor utanför kommunen
redovisas för nämnden. Totalt finns 137 barn i andra skolor än kommunens
grundskolor, inkl förskolor.
 Incidentrapport
Incidenter delges nämnden.
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§120

Aktuell information (UTB 20/5)
Beslut
Godkänna aktuell information från verksamheterna.
Sammanfattning
Aktuell information från nämndes verksamheter.
Coronainformation
Ökad frånvaro för elever, på Minervaskolan är många personal frånvarande. Vikarier och
personal från barnomsorg förstärker där.
Utifrån skärpta allmänna råd från regionen har bland annat följande åtgärder vidtagits.
 Prao i grundskolan ställs in
 Friluftsresor som innebär transporter ställs in
 Simundervisning flyttas fram
 Utvecklingssamtal sker på annat sätt
 Vårdnadshavare hämtar och lämnar utomhus skola och fritids, gäller även förskola.
 Musikskolan pausar ensemble och drama. Övriga lektioner fortsätter.
 Rekommendation att personal i skola och förskolan ska vara flexibel med arbetstid,
planeringstid på annan plats i samråd med chef. Lektioner och undervisning bedrivs
som vanligt.
 Idrottsundervisning sker utomhus om möjligt, för att undvika trängsel i idrottshall och
omklädningsrum.
 Inga tjänsteresor
 Inga besökare utifrån till kommunens verksamheter
 Beredskap för att stänga verksamheter finns
 Risk och konsekvensanalyser genomförs regelbundet tillsammans med facken.
 Bibliotek i skolans lokaler är öppna för allmänheten, men med begränsad service.
Ökning av elever som kommer till elevhälsan med oro för influensan.
Biblioteksplan är slutförd för Utbildningsnämndens del. Beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Information om gemensamma Samarbetsrutiner mellan skola och socialtjänst.
Nämnden har fått ta del av rutinerna.
Information från rektor Eva-Lena Årmyr, Minervaskolan kl 13.30
Eva-Lena Årmyr informerar om åtgärder för att bryta mönster för elever "korridorsittare" som
inte deltar i undervisningen. Eftermiddagsundervisning och undervisning på annan plats har
testats. Arbetet med att få alla elever att delta i undervisningen och få godkända resultat
fortsätter.
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Personalfrånvaron har varit stor under pandemin. Denna termin har 5-50% personal har varit
borta. Nytt schema möjliggör flexibilitet för att hålla lektioner. Men många riskerar underkänt
i ämnen, 97 av skolans 180 elever riskerar underkänt i minst ett ämne. Förra året var det 20%
i åk 9 som inte nådde inte gymnasiebehörighet, en förbättring mot tidigare år. Tre st mentorer
finns som jobbar med eleverna kring frånvaro, störningar med mera, för att lärarna ska få
jobba med lektionerna. Rektor, specialpedagog och mentorerna samarbetar för att ge elever
och lärare bra stöd.
Eva-Lena vill göra ett medskick till politikerna. Minervaskolan har för stora lokaler för
verksamheten idag, för stora kostnader går till hyra, pengar som behövs till undervisning och
personal.
Projektplan för Mental träning i skolan delges nämnden.
Ledamot frågar hur projektet mental hälsa är förankrat bland personal och hur upphandling av
projektet skett. Frågorna kan besvaras vid nästa nämndsmöte.
Protokollsanteckning:
Lina Lindman, vf: Jag är kritisk till att man väljer att lägga tid, pengar och resurser på
projektet "mental träning" i stället för att arbeta med de faktiska utmaningar skolan har.
Linas protokollsanteckning stöds av Tony Jensén, sd och Helena Elfvén, c.
Beslutsunderlag
 Samverkansrutiner mellan skola och socialtjänst 201030
 Projektplan mental träning
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§121

Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar för unga (KAA) (UTB 20/4)
Beslut
1. Godkänna redovisningen av kommunalt aktivitetsansvar för oktober 2020.
2. Tacka för informationen om arbetet med kommunens aktivitetsansvar för unga.
Sammanfattning
Kommunen har ansvar för unga 16-19 år som inte går ett nationellt program på gymnasiet.
Det kallas kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och omfattar ungdomar som är folkbokförda i
kommunen. I Ånge har Utvecklingsenheten ansvar för att följa upp om den unga av någon
anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte har någon sysselsättning. Målet med
uppföljningen är att motivera till återgång till studier.
Kjell Grip, projektledare på Utvecklingsenheten har ansvar för uppföljningen av det
kommunala aktivitetsansvaret och informerar nämnden. Alexander Johansson arbetar också
med uppföljning. Sammanlagt omfattar uppföljningen av KAA ca 30% tjänst. Alexander är
projektmedarbetare i Ångemodellen med huvuduppdrag att arbeta med jobbarenor för
arbetsprövningar och bedömningar för deltagare i Ångemodellen
Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) ersatte kommunernas informationsansvar 2015.
KAA håller kontakten med ungdomarna och motiverar till utbildning. Coaching,
vägledning och inspirera till andra aktiviteter, till exempel praktik, är andra åtgärder för
ungdomarna som omfattas av KAA. Pga covid-19 är det i dagsläget svårt att få in
praktikställen.
I november 2019 fanns 20 ungdomar inskrivna i KAA. I november 2020 finns 12 inskrivna,
några i arbete, andra i kontakt och coachning. Flera har börjat skolan igen inför höstterminen,
få avhopp ännu.
KAA samarbetar med Ångemodellen, ett arbetsmarknadsprojekt som pågår 2020-02-01 till
2022-06-30 med syfte att byta fokus från socialt till arbetsmarknad, från bidrag till egen
försörjning. Ångemodellen finansieras till 2/3 av Europeiska socialfonden och är ett
samarbete mellan Utvecklingsenheten, arbetsliv och socialtjänsten.
Ångemodellen omfattar personer 15-64 år och även KAA-ungdomar kan erbjudas medverkan
i Ångemodellen. Ångemodellen arbetar individbaserat med personliga handledare,
karlägging, handlingsplaner. Arenor skapas där bedömning av arbetsförmåga, social
kompetens, ansvar och förmåga bedöms. Arenor idag är Erikshjälpen, Bobergsgymnasiets
kiosk och senare simhallens café.
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§122

Förslag till sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2021 (UTB
20/93)
Beslut
Godkänna förslag till sammanträdesdagar 2021, med möjlighet att kalla till extra möte om
ekonomin så kräver.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2021. Onsdagar i mitten av månaden,
utom januari, juli och augusti som är sammanträdesfria månader.
Onsdagar
17 februari
17 mars
14 april
19 maj
16 juni
15 september
13 oktober
17 november
15 december
Lina Lindman yrkar på att ett möte i augusti ska planeras in, med förbehåll att om ekonomin
är i balans ställs mötet in.
Ordförande säger att om behov uppstår så kan ett extra möte om ekonomi sammankallas.
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§123

Val av kontaktombud för förskolor och skolor (UTB 19/24)
Beslut
1. Lina Lindman, vf utses till kontaktombud för Minervaskolan.
2. Susanne Granlund utses till kontaktombud för Kordelia friskola.
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ledamöter fungerar som kontaktombud i nämndens verksamheter och
deltar i samverkansträffar på de olika enheterna.
Komplettering av kontaktombud till förskolor och skolor ska göras.
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§124

Uppföljning av tidigare beslut (UTB 20/6)
Beslut
Inga beslut följs upp denna gång.
Sammanfattning
Beslut från april 2020 är i tur att följa upp.
Nämndens beredning finner att det inte finns några beslut att följa upp denna gång.
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§125

Rapport från ledamöter och ersättare (UTB 20/7)
Beslut
Tacka för lämnade rapporter från ledamöter.
Sammanfattning
Rapport från ledamöter och ersättare.
Stora soc/utb-gruppen: Mikael Johansson, Anna Arvidsson och Lina Lindman deltog och fick
bland annat lyssna på intressanta föreläsningar. Bra diskussioner för en gemensam plattform
för nämndernas verksamheter.
Mikael, Anna och Lina besökte Björkbackaskolan och deltog bland annat i rastaktivitet och
träffade rektor Lena Bjelkström. Lugn stämning i skolan, fartfylld aktivitet på rasten och
fokus på lärande inne i skolan.
Anna och Mikael deltog i Lilla soc/utb den 2 november och diskuterade
samverkansdokument som nyligen uppdaterats i samarbete mellan IFO och skolhälsovård.
Även undersökningarna LUPP, Öckerömodellen och elevhälsosamtal stod på agendan.
Lina var med i juryn på hackathon på Björkbackaskolan. Mycket fina arbeten av elever. En
rolig uppgift!
Hackathon är ett evenemang där man under en begränsad tid gemensamt söker innovativa
lösningar på specifika problem. Uppdraget var att bygga en stad.
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§126

Övriga frågor (UTB 20/32)
Beslut
Övrig fråga besvaras vid nästa möte.
Sammanfattning
Ledamöter och ersättare ställer frågor om utbildningsnämndens verksamhet.
Ledamot frågar om utvärdering av Alby skolas flytt till Björkbackaskolan.
Uppföljning sker vid nästa möte.
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§127

Delgivningar för kännedom
Sammanfattning
Inkomna handlingar delges utbildningsnämnden.

Beslut
Godkänna redovisningen av delgivningarna och lägga dem till handlingarna.

Anmälningar





UTB 20/79-3
UTB 20/79-4
UTB 20/95-1
UTB 20/17-2
klagomål skolmat
 UTB 20/17-4

Kf §55 Delårsrapport 2020
Delårsrapport 2020, godkänd i kf
Motion om att återgå till F-6 skolor
Synpunkter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde Svar på klagomål om skolmat, ärende 3872
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