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Barn- och utbildningsutskottet 
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Sammanträdesdatum 

2019-08-21 
Sida 
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Plats och tid 

 

Kommunkontoret onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 08:30-11:40 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 26 augusti kl. 15:30 

 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

______________________________________ Paragrafer §§ 62-71 

 Anna Hallgren  

Ordförande 

 

______________________________________ 

Anna-Karin Nilsson (m) 

 

   

Justerare 

______________________________________ 

Billy Moström (s) 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-08-21 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-08-26 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-09-17 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 

Petronella Johansson (c), tjänstgörande ersättare för Staffan 

Nyblom (c) 

Anders Jonsson (c) 

  Billy Moström (s) 

  Björn Forsberg (s) 

 

 

Övriga:  Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare 

  Angelica Holst, ekonom §§ 65, 67 

  Thomas Berglund, barn-och utbildningschef 

  Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 62 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag.  

 

_________ 
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§ 63 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 måndagen den 26 

augusti kl. 15:30 på kommunkontoret.  

 

_________ 
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§ 64 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls.  

 

________ 
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§ 65 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 

om de åtgärder som beslutades av kommunfullmäktige i juni utifrån det ekonomiska 

läget. Thomas redovisar vilka åtgärder som är vidtagna, vilka effekter man ser redan nu 

och vilka åtgärder som är kvar att genomföra.    

E-tjänster  

Nordmalings kommun har i juni 2019 gått från att använda blanketthimlen till e-tjänster 

där medborgare kan logga in, ansöka och signera olika ansökningar med e-legitimation. 

Thomas visar hur e-tjänsterna fungerar och vilka e-tjänster som sektor utbildning tagit 

fram och nu använder. Det är några e-tjänster kvar att utforma.  

Helpdesk 

Det finns en helpdesk för sektor utbildning där vårdnadshavare kan skicka in frågor och 

funderingar. E-postadressen är: barn.utbildning@nordmaling.se.   

Statsbidrag 

Ett av de statsbidrag som kommunala skolor kan ansöka om är likvärdig skola. 

Direktiven för det statsbidraget är ganska breda, barn- och utbildningschef Thomas 

informerar om att han har valt att lägga fokus utifrån de behov som det kvalitetsarbete 

som gjordes förra året inom sektor utbildning visade på. Thomas visar de insatser som 

genomförs utifrån de medel som Likvärdig skola har genererat. Barn- och 

utbildningsutskottet får även redovisat de statsbidrag som hittills är beviljad under 2019 

för Nordmalings kommun.  

Arbetsmiljöverkets tillsyn  

I september 2019 kommer en tillsyn av Nordmalings kommuns förskoleverksamheter 

utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet med skyddsronder, uppföljning och 

handlingsplaner genomföras.  

Ny rutin för incidentrapportering 

Som tidigare informerats barn- och utbildningsutskottet ska nya rutiner för 

incidentrapportering till huvudmannen genomföras. Incidentrapporteringen ska bli en 

intern e-tjänst. 

Kvalitetsarbete 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar om kvalitetsarbetet och de 

kvalitetsrapporter som ska vara färdiga under augusti månad och sedan ska utmynna i 

huvudmannarapporten. Huvudmannarapporten presenteras på barn- och 

utbildningsutskottet i oktober och senare i kommunstyrelsen.  

BU/SU-projektet (slutsats och förslag) 

Rapporten för BU/SU-projektet (Nordmalingsmodellen) redovisas för 

mailto:barn.utbildning@nordmaling.se
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kommunstyrelsen i början av september. Barn- och utbildningsutskottet informeras 

under dagens sammanträde om rapportens slutsats och förslag.  

Organisation 2019/2020 och omstart stadieindelning  

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar om nuläget och de förändrade 

förutsättningar som nu föreligger, bland annat uppskjutande av den nya förskolan. Ett 

omtag av arbetet kommer nu ske.  

 

_________ 
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§ 66 Dnr 2017-000077 620 

Information om kränkande behandling 

Sammanfattning av ärendet 

Information om kränkande behandling är en stående punkt på utskottets dagordning. 

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

kränkande behandling. Ett beslut från barn- och elevombudet har inkommit och ett svar 

på det håller på att utformas och nya rutiner för incidentrapportering utformas.  

 

_________ 
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§ 67 Dnr 2019-000412 042 

Månadsrapport per juli 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor utbildnings resultat för perioden januari till juli visar ett underskott på -4,9 

miljoner kronor. Jämfört med 2018 är resultatet 0,1 miljoner kronor sämre.  

Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för personal samt köp av 

huvudverksamhet. 

Resultat jämfört med föregående månad är oförändrat och beror delvis på att skolan inte 

längre köper platser från Hörnsjö friskola som lagts ner.      

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per juli 2019 för sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Månadsrapport per juli 2019 lämnas till kommunstyrelsen.  

 

_________ 
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§ 68 Dnr 2019-000411 719 

Förändring av reglerna kring barnomsorg under stängningsveckorna 

på förskola och fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Varje sommar erbjuds barnomsorg under stängningsveckorna på en (1) förskola och ett 

(1) fritidshem i Nordmalings kommun. Oftast har det varit ett fåtal barn som inte har 

kommit till sommarförskolan/fritidshemmet trots anmälan. Sommaren 2019 blev 

annorlunda, antal anmälda till sommarförskolan var 34 barn, resultatet blev som mest 

20 barn. Sommarfritidshem var ca 20 barn anmälda och det kom ca 15-20 barn. Det 

finns ett behov av ett tydligare reglemente rörande barnomsorg under 

stängningsveckorna för Nordmalings kommun. Nedan listade revideringar föreslås;

   

 Anmälan till sommarverksamhet på förskola och fritidshem under 

stängningsveckorna kan göras om vårdnadshavare förvärvsarbetar/studerar eller 

att särskilda skäl föreligger. 

 Vårdnadshavare ska vid behov av barnomsorg under stängningsveckorna lämna 

in intyg från arbetsgivare/studieorganisatör där det framgår att vårdnadshavaren 

kommer att tjänstgöra/studera de dagar där plats på sommarförskola/fritidshem 

har anmälts. 

 Saknas rätt intyg är anmälan inte fullständig och plats kommer inte att erbjudas. 

 Om särskilda skäl föreligger, kontakta rektor där barnet har sin nuvarande 

placering. 

 Ansökan med intyg ska vara inkommen till barn och utbildningskontoret den 15 

maj.  

Beslutsunderlag 

Förslag revideringar av tillämpningsregler för barnomsorg 

Tjänsteskrivelse 2019-08-13      

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagna revideringar 

med vissa redaktionella justeringar av reglerna kring barnomsorg under 

stängningsveckorna på förskola och fritidshem.  

 

_________ 
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§ 69 Dnr 2019-000255 003 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens reglemente ska revideras för pågående mandatperiod. 

Reglementet beskriver kommunstyrelsens ansvarsområden och befogenheter och är ett 

komplement till lagstiftning och andra lokala reglementen som exempelvis kommunens 

arkivreglemente och arvodesreglemente. 

Föreslagna förändringar rör i stort sett endast uppdatering av lagrumshänvisningar och 

redaktionella ändringar. Dessa är markerade med rött i texten.   

Utskotten granskar särskilt de områden som berör respektive utskott och lämnar vid 

behov förslag om revidering.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – 2019-07-08 

Förslag – kommunstyrelsens reglemente      

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens reglemente enligt förslaget.    

 

_________ 
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§ 70 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Inbjudan från Region Västerbotten till gymnasiekonferens den 16 oktober samt 

skolchef- och presidieträff den 17 oktober i Lycksele har inkommit.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Ordförande Anna-Karin Nilsson (m) och vice ordförande Billy Moström (s) deltar på 

skolchefs- och presidieträffen den 17 oktober i Lycksele.  

 

_________ 
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§ 71 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Skolverkets Beslut bidragsramar Likvärdig skola 2020, dokid 87818. Skolverket har 

beslutat kring bidragsramarna gällande likvärdig skola 2020 och skickar ut information 

kring de ramar som gäller. 

 

Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter regelbunden kvalitetsgranskning vid 

Kyrkovallens skola i Nordmalings kommun, dnr 2018-436-610. Skolinspektionens 

beslut: Skolan har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten. Skolinspektionen 

avslutar därmed granskningen. 

 

Beslut – Statsbidrag – lågstadiesatsningen för 2019/2020, dnr 2019-360-047. 

Skolverket har beslutat ett delvis bevilja ansökan. Nordmalings kommun beviljas 1 154 

576 kronor i statsbidrag. 

 

Beslut – Statsbidrag – fritidshemssatsningen för 2019/2020, dnr 2019-357-047. 

Skolverket har beslutat att delvis bevilja ansökan. Nordmalings kommun beviljas 112 

437 kronor i statsbidrag.  

 

 

_________ 

 

      

      

 

 


