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Plats och tid 
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ANNA HALLGREN Paragrafer §§ 1-13 

   

Ordförande 
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Närvarande 
 

Beslutande:   Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 

  Petronella Johansson (c) 

  Anders Jonsson (c) 

  Billy Moström (s) 

  Björn Forsberg (s) 

 

 

Ej beslutande: Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare  

 

 

 

Övriga:  Anna Hällgren, rektor § 5 

  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 

  Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 1 Dnr 93745  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 2 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs med följande ändring; 

 

Ett nytt ärende väcks under sammanträdet gällande revidering av delegationsordning 

utifrån den nya förordningen gällande möjlighet till införandet av fjärr- och 

distansundervisning för högstadiet inom skolan, se paragraf 13. 

 

_______ 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-20 
Sida 

6(17) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson  

Bengt Joel Billy Moström 
 

 

§ 3 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Billy Moström (s) utses justera jämte ordförande. Justeringen sker fredag den 22 januari 

klockan 13:00. 

 

_______ 
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§ 4 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls. 

 

_______ 
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§ 5 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Rektor Anna Hällgren informerar barn- och utbildningsutskottet kring nuläge, resultat 

för elever samt det arbete som genomförs just nu i Gräsmyrs skola. Just nu handlar 

mycket om att rekrytera personal och vikarieanskaffning från dag till dag. Där är den 

stora utmaningen och hindrar utvecklingsarbetet på Gräsmyrs skola. Det är svårast att 

hitta vikarier. Svårt att rekrytera behöriga lärare eller pedagoger. Kontinuiteten har inte 

funnits på plats, det har bytts mycket personal. Eleverna har fått byta lärare ofta vilket 

påverkar kvalitén och uppföljningen av undervisningen som sedan påverkar resultat.  

Anna informerar om det erbjudande från Umeå Universitet som Nordmalings kommun 

erbjudits, att vara med i en ny typ av lärarutbildning, arbetsintegrerad lärarutbildning 

där den studerande arbetar 50 % som lärare och sedan studerar på 75 %. Nordmaling 

har beslutat att vara med i denna nya form av lärarutbildning och det kommer finnas en 

plats på Gräsmyrs skola. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

______ 
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§ 6 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 

kring om vad som är på gång inom sektor utbildning. Thomas presenterar nuläget 

utifrån pandemin inom skolans verksamheter. Thomas berättar om de smittbegränsande 

åtgärder som vidtagits med bland annat husvikarier. Regeringen beslutade den 11 

januari att högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att 

minska smittspridningen fram till 26 januari 2021. Det är huvudmannen som beslutar 

detta om det skulle bli aktuellt. Thomas delger information från Region Västerbotten 

gällande nuläget i regionen när det gäller smittspridning av covid -19.  

Statsbidrag - likvärdig skola, upplägg på den. Likvärdigt skola som man nu rekvirerar. 

För 2021 är bidraget för likvärdig skola ca 4,3 miljoner för Nordmalings kommun. Det 

är ett ganska fritt statsbidrag, men det får inte användas till förskola eller 

vuxenutbildning eller användas till det som ligger i skolans ursprungliga uppdrag. 

Nordmalings kommun använder bidraget till utvecklingsarbete och bygger på 

huvudmannens kvalitetsrapport samt verksamhetsplan. Thomas informerar om att man 

nu är inne i en process där en plan för 2021 ska tas fram gällande användandet av detta 

statsbidrag. Planen kommer presenteras för barn- och utbildningsutskottet i mars 2021. 

Thomas informerar barn- och utbildningsutskottet kring nuläget och de tankar kring 

införandet av lektorstjänst i Nordmalings kommun. Om det skulle bli aktuellt kommer 

frågan behandlas av barn- och utbildningsutskottet och sedan beslutas i 

kommunstyrelsen senare under 2021.  

Barn- och utbildningschef informerar utskottet om pågående upphandlingar för sektor 

utbildning. För närvarande är det tre upphandlingar på gång. Det gäller skolskjuts med 

taxi, nya förskolan samt utemiljö Levarskolan. Gällande förskolan kommer en 

projektgrupp sättas ihop för att arbeta med underlaget till upphandlingen. 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 7 Dnr 96451  

Information - verksamhetsplan för generellt föräldraskapsstöd i 

Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 

kring verksamhetsplanen som tagits fram för generellt föräldraskapsstöd i Nordmalings 

kommun. Verksamhetsplanen har delgetts både barn- och utbildningsutskottet samt 

sociala utskottet. Thomas Berglund informerar om de delar som rör skolan. Pandemin 

påverkar utförandet av planerade insatser. Thomas tar med sig frågan om det finns 

digitala lösningar för detta. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för generellt föräldraskapsstöd i Nordmalings kommun 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 8 Dnr 2020-000617 620 

Information om kränkande behandling 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde tar barn- och utbildningsutskottet del av information rörande 

kränkande behandling. En sammanställning av den senaste månadens inkomna 

incidentanmälningar redovisas för barn- och utbildningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter för november 2020 till januari 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 9 Dnr 2021-000046 608 

Läsårstider 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Läsårstider med start och stopp fastställs inom Region Västerbotten. I Nordmaling har 

man även enats med facken kring utläggning av planerings- och studiedagar. 

Läsårstiderna 2021 2022 

Höstterminen 2021 

Elever: 2021-08-23 – 2021-12-22 

Höstlov: 2021-11-01 – 2021-11-05 

Övriga lovdagar:  

Studiedag: 2021-10-21 

 

Lärare: 2021-08-13 – 2021-12-22 

 

Vårterminen 2022 

Elever: 2022-01-11 – 2022-06-14 

Sportlov: 2022-03-07 – 2022-03-11 

Påsklov: 2022-04-15 – 2022-04-22 

Övriga lovdagar:  

Studiedag: 2022-02-08 

Kristi himmelsfärdsdag: 2022-05-26 – 2022-05-27 

Sveriges nationaldag: 2022-06-06 

 

Lärare: 2022-01-10 – 2022-06-20 

 

Stängningsdagar: 

Förskola: 2021-09-20, 2021-09-21, 2022-02-08 samt 2022-06-17 

Fritidshem: 2021-08-17 samt 2022-01-10 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Fastställa läsårstider enligt ovan. 

 

_______ 
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§ 10 Dnr 2020-000639 098 

Antagande av avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa 

i Västerbotten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Västerbotten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten har 

tillsammans med andra viktiga aktörer utformat en gemensam avsiktsförklaring för det 

fortsatta arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa.  

Syftet med avsiktsförklaringen är att ge ett konkret stöd för Västerbottens 

folkhälsoaktörer att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan. 

Avsiktsförklaringen ska stärka aktörernas möjligheter att använda sina befogenheter 

och partnerskap för att tillsammans arbeta för en god, jämlik och jämställd hälsa i hela 

befolkningen. Med avstamp i länets lokala och regionala förutsättningar har 

avsiktsförklaringen potential att vara en språngbräda som utvecklar Västerbottens 

folkhälsosamarbete och därigenom stärker folkhälsan i länet. 

Avsiktsförklaringen är ett verktyg för att integrera folkhälsoperspektiv såväl i politiska 

beslut som i praktisk verksamhet. Genom att underteckna dokumentet bekräftar 

respektive aktör sin avsikt att inom sina ansvarsområden och utifrån sina förutsättningar 

leva upp till dess avsikt.  

Avsiktsförklaringen kan också ge vägledning i aktörernas egna arbeten med 

handlingsplaner eller motsvarande när det gäller beskrivningar av hur arbetet kan 

genomföras.  

Avsiktsförklaringen är skapad utifrån dagens förutsättningar och kommer att behöva 

uppdateras och revideras i det gemensamma arbetet framöver.   

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten. 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa 

i Västerbotten. 

 

_______ 
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§ 11 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser inom sektor utbildnings område har 

inkommit. 

 

________ 
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§ 12 Dnr 69223  

Meddelanden 

Följande meddelanden delgavs utskottet: 

Förvaltningsrätten i Umeå har avslagit överklagandet gällande laglighetsprövning av 

skolskjuts, dnr 2020-480-623 

Skolinspektionen meddelar att de ej tänker pröva ärendet gällande anmälan mot 

Levarskolan, dokid 96240 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande 

statsbidrag för lovskola 2020, dnr 2020-614-047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande 

statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier, dnr 2020-615-

047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande 

statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2020/2021, dnr 

2020-616-047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av 

statsbidraget kvalitetssäkrande åtgärder för 2020 utan återkrav, dnr 2020-144-047 

Förskolan Bergslyan har inkommit med en överklagan gällande delegationsbeslut för 

ansökan om tilläggsbelopp, dnr 2020-611-605 

Skolinspektionen har inkommit med begäran om yttrande gällande anmälan mot 

Kyrkovallens skola, dnr 2021-048-108 samt meddelat om beslut att överlämna delar av 

anmälan till Diskrimineringsombudsmannen. 

 

_______ 
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§ 13 Dnr 2021-000009 002 

Revidering av delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde väcks frågan rörande revidering av delegationsordning 

utifrån barn- och utbildningschefens information gällande den nya förordningen som 

gör att huvudmannen har rätt att besluta om att införa fjärr- och distansundervisning för 

högstadiet för att minska smittspridning. Barn- och utbildningsutskottet förslår att 

utskottet ska ges delegation att besluta om att införa detta om behov av det skulle 

uppstå på grund av ökad smittspridning inom skolan i Nordmalings kommun. 

Beslutsunderlag 

Förordning 2020:115 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås lägga till punkt i delegationsordningen där barn- och 

utbildningsutskottet ges delegation att besluta att införa fjärr- och distansundervisning i 

högstadiet om behov av det skulle uppstå av smittskyddsskäl och när det konstaterats att 

övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är uttömda.   

 

________ 
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