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§ 22 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar; 

 

§ 26 Information från verksamheterna utgår från dagens sammanträde. 

 

________ 
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§ 23 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 fredagen den 13 

mars kl. 08:30 på kommunkontoret. 

 

_________ 
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§ 24 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls. 

 

_______ 
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§ 25 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef, Thomas Berglund, informerar barn- och utbildningsutskottet 

om det som är aktuellt inom sektor utbildning samt en omvärldsanalys.  

Omvärldsanalys från Skolverket som redovisas för utskottet;  

- prognos visar att ett finns ett stort behov av fler lärare i Sverige. Prognosen var 

tidigare mer bekymmersam och ser nu bättre ut.  

- Tidplanen för digitala nationella prov har ändrats, provtjänsten kommer som det 

ser ut nu tas i bruk 2022 och de första digitala nationella proven kommer 

troligen genomföras 2023.  

Omvärldsanalys från utbildningsdepartementet;  

- Utredningen av en tioårig grundskola (förskoleklass görs om till årskurs 1) 

pågår ett år till,  

- Departementet har i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för 

skolans arbete med trygghet och studiero (detta uppdrag kommer redovisas den 

16 december 2020). Samt utredning för bättre förutsättningar att klara skolan (t 

ex. läxhjälpgaranti, lovskola och förlängd skolplikt för nyanlända).  

Thomas Berglund informerar också kring återkopplingen från Arbetsmiljöverkets 

tillsyn av förskolorna i Nordmalings kommun och det systematiska arbetsmiljöarbetet 

som nu är avslutat. Arbetsmiljöverket kommer genomföra en uppföljning gällande 

ledarskapet. Det som måste ses över är tillbud och olyckor (hur anmäls och hanteras 

det), systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

samt rektorers arbetsbelastning. Under vecka 11 pågår en arbetsmiljöutbildning för 

cheferna inom sektor utbildning.   

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 26 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Information från verksamheterna utgår från föredragningslista. 

 

________ 
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§ 27 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. En sammanställning av den senaste månadens inkomna 

incidentanmälningar redovisas för barn- och utbildningsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning - inkomna incidentanmälningar februari-mars 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 28 Dnr 2020-000035 108 

Information - Anmälan till Skolinspektionen rörande kränkande 

behandling och bristande stöd för en elev vid Gräsmyr skola, dnr SI 

2019:10339 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informerar barn- och utbildningschef Thomas Berglund om 

den anmälan till Skolinspektionen rörande kränkande behandling och bristande stöd för 

en elev vid Gräsmyrs skola och det arbete som pågår gällande det. Nordmalings 

kommun har skickat in ett svar till Skolinspektionen rörande anmälan och avvaktar på 

svar från Skolinspektionen. 

Thomas Berglund informerar utskottet om att det finns en e-tjänst för Nordmalings 

kommuns klagomålshantering gällande Nordmalings kommuns skolor.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

________ 
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§ 29 Dnr 2020-000085 108 

Information - Anmälan till Skolinspektionen rörande kränkande 

behandling och bristande stöd för en elev vid Gräsmyr skola, dnr SI 

2020:642 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informerar barn- och utbildningschef Thomas Berglund om 

den anmälan till Skolinspektionen rörande kränkande behandling och bristande stöd för 

en elev vid Gräsmyrs skola och det arbete som pågår gällande det. Nordmalings 

kommun har skickat in ett svar till Skolinspektionen rörande anmälan och avvaktar på 

svar från Skolinspektionen.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

_______ 
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§ 30 Dnr 2017-000034 001 

Information - Stadieindelning (Översyn av organisationen inom sektor 

utbildning) 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 

kring arbetet med stadieindelningen som pågår genom en nulägesbeskrivning. Under 

sportlovet har tjänsteplanering påbörjats utifrån förslaget på stadieindelning. Fackliga 

förhandlingar ska snart inledas. Områden som beaktas i arbetet med stadieindelning är: 

årskurser inom respektive stadie, ett förslag på lösning med behov av anpassningar för 

genomförandet risk/konsekvensbedömning med ev. åtgärder, förslag på 

rektorsområden, fritidshemsorganisation, tidplan för genomförande, framtida 

möjligheter samt namn på skolenheterna.  

Förslagen som tas fram kommer att lämnas för beslut i barn- och utbildningsutskottet 

och Kommunstyrelsen i april och maj 2020.  

Beslutsunderlag 

Underlag till stadieindelningen utkast 

Protokollsutdrag 2018-01-29 § 9 

Protokollsutdrag 2018-01-19 § 9 

Protokollsutdrag 2017-06-12 

Tjänsteskrivelse - 2017 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 31 Dnr 2020-000109 610 

Riktlinje - skolplikt, föreläggande och föreläggande om vite 

Sammanfattning av ärendet 

Barn blir skolpliktiga hösten det år de fyller sju år och upphör vårterminen när de har 

gått nio år i skolan. Skolplikt innebär en fullständig rätt till utbildning som ingen kan ta 

ifrån barn och ungdomar. Sveriges riksdag har bestämt i skollagen att vårdnadshavare 

är skyldiga att se till att barnet kommer till skolan. Som förälder har man ett tydligt 

ansvar för att barnet får sin utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika 

anledningar inte ser till att barnet kommer till skolan. I skollagen anges det också att 

kommunen är skyldig att kontrollera att eleverna finns i skolan. Rektorn ska se till att 

vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven varit frånvarande utan giltigt skäl.  

Om en elev har mycket ogiltig frånvaro kan vårdnadshavaren föreläggas med vite. 

Enligt rättspraxis framgår att kravet på utredning är stort och det krävs att kommunen 

kan visa vad den gjort för att förmå eleven att komma till skolan innan vårdnadshavarna 

föreläggs med vite. Vitesföreläggande innebär att vårdnadshavaren hotas med att betala 

penningbelopp om eleven inte uppfyller skolplikten. Vitesföreläggandet ska fungera 

som ett påtryckningsmedel för att få vårdnadshavarna att följa beslutet och göra vad de 

kan för att se till att eleven kommer till skolan  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag riktlinje - skolplikt, föreläggande och föreläggande om vite 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner riktlinje gällande skolplikt, föreläggande och 

föreläggande om vite enligt upprättat förslag.   

 

________ 
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§ 32 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Inför dagens 

sammanträde har förslag till revidering gällande allmän administration, 

personalärenden, handläggning av parkeringstillstånd samt individ- och 

familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde tagits fram. Följande förslag på 

revideringar föreslås (förslagen är markerade med röd text i delegationsordningen); 

Ö 1.5 (s.10) Revidering av styrdokument (mindre redaktionella justeringar ska enligt 

förslag få göras av handläggare samt att mindre revideringar som inte medför väsentlig 

förändring ska enligt förslag beslutas av respektive utskott) 

Ö 1.8 (s.10) Tillägg av kommentar gällande att remisser av tillfällig karaktär eller ringa 

betydelse ej registreras utan gallras vid inaktualitet 

A 2.1 (s. 19) Förslaget är att stryka delen som rör beslut om pott och fördelning som 

allmänna utskottet har delegation på. 

A 18.4 (s.33) I förslaget har denna punkt lagts till delegationsordningen som föreslår att 

administratör också ska ha delegation att besluta kring överklagande av beslut om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

S 3.17 (s.116) Gällande beslut om ersättning till familjehem där socialsekreterare 

föreslås få delegation att besluta om ersättning 3000 kronor/månad över norm och 

riktlinjer (se bifogad bakgrund för mer information) 

S 3.45 (s.121) Förslaget är att lägga till denna punkt som gäller att IFO-chef och 1:e 

socialsekreterare får delegation att besluta om att uppföljning ska ske även om en 

utredning gällande ett barns behov av stöd och skydd avslutats utan beslut om insats  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Delegationsordning - förslag på revideringar 

Delegationsordning 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av delegationsordningen enligt 

ovan. 

_______ 
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§ 33 Dnr 2020-000082 042 

Månadsrapport per februari 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari - februari ett underskott på 3,3 

miljoner kronor jämfört med samma period 2019 då underskottet var 1,6 miljoner 

kronor.  

Jämfört med 2019 har man för innevarande period lägre intäkter samt högre kostnader.   

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per februari 2020 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Månadsrapport per februari 2020 överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_______ 
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§ 34 Dnr 2020-000083 042 

Årsredovisning 2019  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för 2019 ett underskott på -9,4 miljoner kronor 

gentemot budget. En viss förbättring av resultatet kan ses mot prognoserna vid T1 samt 

T2 (14,2 miljoner kronor resp. 11,5 miljoner kronor). Effekten är främst utifrån 

avvecklingen av egen verksamhet Språkintroduktion samt Hörnsjö Friskola. Barn och 

utbildning erhöll 9,2 miljoner kronor mer i bidrag än budgeterat varav 4,5 miljoner 

kronor från Skolverket. Köp av utbildningsplatser främst inom gymnasiet är starkt 

kostnadsdrivande och innebar en för 2019 totalkostnad på  58,3 miljoner kronor vilket 

är 1,5 miljoner kronor högre än föregående år. Fortsatt höga kostnader för skolskjuts 

med taxi för elever med särskilda behov eller där ordinarie busslinjer kan nyttjas.      

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Årsredovisning 2019 överlämnas för beredning och förslag till beslut till 

kommunstyrelsen. 

 

_______ 
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§ 35 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser inom sektor utbildnings område har 

inkommit. 

 

________ 
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§ 36 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har informerat om möjligheten för Nordmalings kommun att lämna 

synpunkter i ärende gällande anmälan mot Gräsmyr skola, dnr 2020-035-108 

Skolverket har beslutat att delvis godkänna Nordmalings kommuns ansökan om 

statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvård för 2020, dnr 2020-074-047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av statsbidrag 

för fler anställda inom lågstadiet för 2018/2019, dnr 2020-075-047 

Skolinspektionen har beslutat att avsluta ärendet – utredning av Lögdeå skola angående 

bristande trygghet och studiero, dnr 2020-019-611 

Skolinspektionen har inkommit med en begäran om yttrande gällande en anmälan mot 

Gräsmyrs skola gällande kränkande behandling och bristande stöd för en elev vid 

Gräsmyrs skola (Skolinspektionens dnr SI 2020-642), dnr 2020-085-108 

Arbetsmiljöverket meddelar via avslutsbrev att de avslutar ärendet gällande tillsyn av 

det systematiska arbetsmiljöarbetet på förskolorna Tulpanen, Skogsdungen, 

Kullerbyttan och Vintergatan dnr 2019-425-020 

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket från inspektionen den 25 februari 2020 

påvisar vissa förbättringsområden i det systematiska arbetsmiljöarbetet, 

Arbetsmiljöverket återkommer den 22 februari 2021 för återbesök, dnr 2019-425-020 

Skolverket har beslutat att godkänna ansökan om statsbidrag för bättre språkutveckling 

i förskolan för 2020, dnr 2020-098-047 

Skolverket har beslutat att godkänna ansökan om statsbidrag för omsorg under tid då 

förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2020, dnr 2020-099-047 

Huvudmannen har skickat in utredning som svar till Skolinspektionens utredning 

utifrån klagomål på Kyrkovallens skola, dnr 2020-051-611. 

 

________ 

      

      

 

 


