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Plats och tid 

 

Kommunkontoret onsdagen den 13 mars 2019 kl. 08:00 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndag den 18 mars kl. 08:00  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

    

Jessica Björklund Paragrafer §§ 28-43 

   

Ordförande 

    

Anna-Karin Nilsson (m) 

 

   

Justerare 

    

Billy Moström (s) 
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Protokollet är justerat 
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Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-03-13 

  

Datum för anslags 
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Datum för anslags 

nedtagande: 2019-04-09 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande:  Anna-Karin Nilsson (m) 

  Billy Moström (s) 

  Björn Forsberg (s) §§ 31-43 

  Anders Jonsson (c) §§ 28-40, 42,43 

  Jan Persson (m) §§ 28-40, 42, 43 

  Staffan Nyblom (c) 

   

Övriga:   Thomas Berglund, Barn- och utbildningschef 

  Fredrick Berglund, rektor 

  Tinny Byström, rektor 

Jessica Björklund, sekreterare 
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§ 28 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag.    
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§ 29 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande.   

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Billy Moström (s) utses justera jämte ordförande. Justeringen sker måndagen den 18 

februari kl. 08:00  på kommunkontoret.  
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§ 30 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

 

Staffan Nyblom (c) efterfrågar information om talpedagog.  
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§ 31 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

 

Statsbidrag januari och februari. 

- karriärtjänster  

- lovskola 

- elevhälsa 

- högskolestudier  

- likvärdig skola 

- kvalitetssäkrande åtgärder 

- omsorg 

- läxhjälp   

 

Ny rektor 

Thomas informerar kort om Fredrick Berglund som är ny rektor för Lögdeå skola, 

Levarskolan och Gräsmyrs skola. 

Tilläggsbelopp och gymnasieansökningar 

Tilläggsbelopp är bidrag man har möjlighet att söka från huvudman, Nordmaling har en 

del kostnader gällande tilläggsbelopp, bland annat på grund av elever med särskilda 

behov som går i skolor utanför samverkansområdet. 

Under februari har det kommit in 6 gymnasieansökningar utanför samverkansområdet, 

kommunen är inte skyldiga att bevilja dessa och kommer bara att bevilja de 

utbildningar som inte finns i samverkansområdet.  

Thomas informerar även om gymnasieelever som går fjärde år på gymnasiet. Det är en 

utmaning att ha koll på de elever som gått vidare till gymnasieskolan, gymnasiet 

rapporterar inte till hemkommun om en elev hoppar av eller behöver ett fjärde år. BUs 

administratörer jobbar med ett dokument för att få bättre koll, det vore önskvärt med 

regionalt elevregister.   

Läsårstider   

Thomas Berglund informerar om läsårstiderna för 2019-2020, utskottet tar del av 

protokoll över förhandling enligt 11 § MBL.              
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§ 32 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Elevhälsa 

Enligt önskemål från Staffan Nyblom (c), informerar Thomas Berglund om logopedens 

arbete och utskottet tar del av verksamhetsplan för elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är att 

arbeta främjande och förebyggande, ge pedagoger och assistenter verktyg för att kunna 

anpassa skolmiljön så att alla elever får plats i klassrummet. Logoped, kurator, 

psykolog och skolsköterska ingår i elevhälsan.   

Förskola  

Inom förskola kommer man att starta hösten med en avdelning färre. Tillsyn påbörjas 

under hösten. 

Vuxenutbildning  

Thomas informerar om volym och behov HT-19,  Man står inför två stora utmaningar 

nu, det finns önskemål om att riva ut Omega (Biet) för att sedan göra en upphandling på 

en rensad stomme. Det innebär att nuvarande verksamhet (SFI) måste flytta redan i juni 

för att möjliggöra rivning.  

Man ser en viss volymökning inför 2020, rektor för vuxenutbildningen Anna 

Conradsson står inför att se över organisationen, i dagsläget finns en studievägledare på 

plats och vissa kurser köps in på distans. Under 2018 köpte vi kurser för drygt 200 000, 

utöver detta tillkom kostnader för SYV som finns på plats och handleder eleverna vilket 

gör att den totala kostnaden uppgår till cirka 800 000 kronor för 2018. Man ser en 

eventuell ökning nu och behöver välja organisation, fortsatt köp av distanskurser eller 

driva undervisningen i egen regi. Thomas Berglund ser i nuläget fördelar med att bli bra 

på studievägledning och att jobba med distanskurser.      
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§ 33 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 informerar barn- och utbildningschef Thomas Berglund om 

ett ärende som anmälts till skolinspektionen och Barn- och elevombudet.   

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Återkoppling till ärendet med svar lämnas till utskottet under nästa sammanträde.  
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§ 34 Dnr 85835  

Ekonomi BU 

 

Ekonomi BU utgår från dagens sammanträde, se § 39.         
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§ 35 Dnr 2018-000436 610 

Skolinspektionens tillsyn och granskning av Nordmalings kommun 

2018 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet tar del av svar föreläggande med åtgärder med anledning 

av skolinspektionens tillsyn och granskning av Nordmalings kommun 2018. Thomas 

Berglund återkommer med skolinspektionens svar under våren.    

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  
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§ 36 Dnr 2017-000084 719 

Förändring av tillämpningsregler för förskola och fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av nu gällande tillämpningsregler fastställda 2017-03-16 enl verksamhetens 

utvärderingar och förändrad lagstiftning.  

Rättningar/omformulering 

- Pedagogisk omsorg med familjedaghem inom parentes.  

Adm rutiner 

- Förändrat omsorgsbehov utökad tid eller mindre tid anmäls till Barn och 

utbildningskontoret.  

- Erbjudande om barnomsorg skickas ut via mejl eller post. 

- Bekräftelse på beviljad plats sker via mejl eller post.  

- I erbjudande till barnomsorg finns det en utsatt tid att svara, görs inte detta räknas det 

som ett nej till platsen. 

- Vid förälders sjukdom räknas inte in restid i barnens schema på förskolan. 

Ändrade köregler 

- Syskon till redan placerade barn flyttas till andra prioritet.  

- Omplacering ligger som sista prioritet med tillägg endast vid höstplacering aug/sep. 

Övrigt 

- Barnomsorgen har rätt att stänga fem (5) dagar per år. Gällande från första juli.      

Beslutsunderlag 

Redovisning ändringar i tillämpningsregler  

Förslag ändrade tillämpningsregler   

Tjänsteskrivelse - Förändring av tillämpningsregler för förskola och fritidshem 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Fastställa reviderade tillämpningsregler enligt förslag med följande redaktionella 

justeringar:  

Konsekvent användande av pedagogisk omsorg med familjedaghem inom parentes. 

Fem stängningsdagar gäller från 2020/2021 
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§ 37 Dnr 2019-000119 610 

Ny organisation, språkintroduktion  

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasieprogrammet Språkintroduktion (IMS) startade upp läsåret 16/17 i Nordmaling 

pga ett stort flyktingmottagande ht -15. Eleverna påbörjade sina studier i Vännäs vid 

Liljaskolan läsåret 15/16 vilket blev en stor ökad  kostnad i interkommunala 

ersättningar. 16/17 startade vi upp med 42 elever och som mest har vi haft 52 elever 

läsåret 17/18. Sedan förra läsåret 17/18 har vi även fått elever från Umeå kommun som 

har valt att gå IMS i Nordmaling. I dagsläget är det 8 elever.  VT-19 har vi 34 inskrivna 

elever. 

Vår verksamhet är i grunden temporär och med minskade flyktingströmmar i 

kommunen så är det naturligt att även verksamhet vid IMS minskar. Detta påverkar 

både lönsamheten ekonomiskt och kvaliteten att driva IMS i egen regi.  

Prognos för HT2019 är 13 +/-2 elever, för HT2020 beräknas endast ett fåtal vara 

aktuella så en avveckling av egen verksamhet och köp av tjänst från andra huvudmän är 

ofrånkomligt. Då vi köper tjänsten från andra huvudmän för all annan 

gymnasieutbildning så har vi redan denna organisation på plats. Inom det kommunala 

aktivitetsansvaret bör dock denna grupp prioriteras i övergången. 

Vår bedömning är att avveckling av verksamheten bör ske inför HT2019 samt att vi 

säkerställer en god hantering av elevernas överlämning till andra huvudmän och 

omställningen av egen personal.  

Beslutsunderlag 

Utredning SI 2019 

Tjänsteskrivelse - Ny organisation, språkintroduktion 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Barn- och utbildningschefen uppdras att avveckla Språkintroduktion i egen regi från 

läsårsstarten aug 2019.  
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§ 38 Dnr 2017-000607 710 

Motion- Timtaxa 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån motion Dnr 2017-000607 710 där det efterfrågas att kommunen i sin 

budgetberedning lägger in möjligheten att införa timtaxa i Nordmalings Kommuns 

förskolor. Detta för att få en valfrihet i när man lägger sina lediga dagar och därmed 

endast betalar för närvarotiden för barnen.  

När det togs beslut om att införa Tempus, fanns också med funderingar att införa 

timtaxa. Det beslutades om att första steget var att införa Tempus närvaroregistering. 

Många föräldrar har under denna tid från införandet av Tempus närvarosystem lyft 

frågan om timtaxa kommer att bli aktuellt. Denna fråga kommer ofta upp på 

föräldramöten i våra förskolor. I Västerbotten har Malå, Lycksele, Vilhelmina och 

Sorsele Tempus med timtaxa.  

Sammanfattande beslutsresonemang: 

Det besvärliga ekonomiska läget inom Barn- och utbildning gör att det idag är svårt att 

se hur vi skall hitta intern finansiering av införande av timtaxa. Den ökade kostnaden i 

form av minskade intäkter samt inköp/utveckling av administrativa rutiner medför vår 

rekommendation att avslå motionen. Inom de närmaste åren skall ny förskola vid 

Omega etableras samt stor systemuppdatering av IST vilket även medför att vår 

kapacitet är liten för ett genomförande även om extern finansiering skulle tillkomma.  

Beslutsunderlag 

Utredning timtaxa 2019 

Tjänsteskrivelse - Motion timtaxa 

Motion - timtaxa 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att motionen Timtaxa avslås.  

 

  

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-03-13 
Sida 

15(19) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 2019-000087 042 

Månadsrapport per februari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen informerar om månadsrapport per februari 2019. Sektor 

utbildning visar ett underskott på -1,6 Mkr för perioden januari till februari 2019. En 

del av avvikelsen förklaras av personalkostnader och köp av verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per februari 2019      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Månadsrapport per februari 2019 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.  
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§ 40 Dnr 2019-000086 042 

Årsredovisning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen informerar om bokslutet 2018. För sektor utbildning innebär 

bokslutet 2018 ett budgetunderskott på totalt 11,2 Mkr. Budgetunderskottet inom sektor 

utbildning beror bland annat på personalkostnader, köp av huvudverksamhet och 

transportkostnader.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Årsredovisning 2018 överlämnas för beredning och förslag till beslut till 

kommunstyrelsen.  
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§ 41 Dnr 67479  

Studiebesök på Lögdeå skola 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde har barn- och utbildningsutskottet haft studiebesök på 

Lögdeå skola. Rektor Fredrick Berglund och tillförordnad rektor Tinny Byström 

informerade om Lögdeå skolas verksamhet i stort och visade utskottet runt i skolans 

lokaler.                  

      

 

      

  

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-03-13 
Sida 

18(19) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Två inbjudningar har inkommit till Barn- och utbildningsutskottet;  

Utbildning för ny- och omvalda i Barn- och utbildningsnämnd, utbildningsdagen är i 

Umeå den 11 april. 

Utbildningsdag inom digitaliseringen av skolväsendet för förtroendevalda, Lycksele 

den 3 april.  

 

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsutskottet skickar ingen representant till ovan nämnda utbildningar.  
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§ 43 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut – sökande till nationellt program i gymnasieskola. Dok id: 85761 

Delegationsbeslut – sökande till nationellt program i gymnasieskola. Dok id: 85759 

Delegationsbeslut – sökande till nationellt program i gymnasieskola. Dok id: 85758 

Delegationsbeslut – sökande till nationellt program i gymnasieskola. Dok id: 85757 

Delegationsbeslut – sökande till nationellt program i gymnasieskola. Dok id: 85756 

Delegationsbeslut – sökande till nationellt program i gymnasieskola. Dok id: 85752 

Delegationsbeslut – Ansökan om tilläggsbelopp Uppsala kommun. Dnr: 

Delegationsbeslut – Ansökan om tilläggsbelopp Uppsala kommun. Dnr:   

Beslut – mottagande i gymnasiesärskola Dnr: 2019-121-606 

Beslut – mottagande i gymnasiesärskola Dnr: 2019-122-606 

 

      

 

      

  

 


