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Plats och tid 

 

Oasen torsdagen den 23 april 2020 kl. 08:30-11:45 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, torsdag den 23 april kl. 13:00  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

______________________________________ Paragrafer §§ 37-47 

 Anna Hallgren  
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______________________________________ 

Anna-Karin Nilsson (m) 
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Närvarande: 

 

Beslutande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 

  Petronella Johansson (c) 

  Anders Jonsson (c) 

  Billy Moström (s) 

Carin Ahlfeldt (s), tjänstgörande ersättare för Björn Forsberg 

(s) 

 

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

 

 

Övriga:  Birgitta Tornberg, rektor Artediskolan § 41 

  Jonas Wallin, ekonomichef § 44 

  Katarina Persson, ekonom § 44 

  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 

  Anna Hallgren, sekreterare 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-04-23 
Sida 

3(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 

§ 37 Dnr 63891 
Fastställande av föredragningslistan ................................................................................. 4 

§ 38 Dnr 67862 
Val av justerare och tid för justering ................................................................................. 5 

§ 39 Dnr 49103 
Anmälan av nya frågor ...................................................................................................... 6 

§ 40 Dnr 63894 

Information från barn- och utbildningschef ...................................................................... 7 

§ 41 Dnr 85534 

Information från verksamheterna ...................................................................................... 8 

§ 42 Dnr 2017-000077 620 
Information om kränkande behandling ............................................................................. 9 

§ 43 Dnr 2020-000194 619 
Information - Timplan 2021 ............................................................................................ 10 

§ 44 Dnr 2020-000186 042 
Månadsrapport per mars 2020 ......................................................................................... 11 

§ 45 Dnr 46585 
Kurser och konferenser ................................................................................................... 12 

§ 46 Dnr 69223 
Meddelanden ................................................................................................................... 13 

§ 47 Dnr 2020-000213 719 
Revidering av tillämpningsregler för förskolan Nordmalings kommun 2020 ................ 14 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-04-23 
Sida 

4(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

 

Tillägg av ärendet: Revidering av tillämpningsregler gällande förskolan, se § 47. 

 

________ 
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§ 38 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 torsdagen den 23 

april kl. 13:00 på kommunkontoret. 

 

_________ 
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§ 39 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Persson (m) anmäler ny fråga gällande gymnasieersättningen som vi betalar till 

respektive gymnasieskola där Nordmalings kommuns elever går. En del av ersättningen 

går till skolmat och nu när endast distansundervisning sker och eleverna inte äter på 

skolan undrar Jan om kommunen får tillbaka lite av ersättningen. 

Barn- och utbildningschef, Thomas Berglund, svarar att ersättningen vi betalar just nu 

är densamma även om Nordmalings gymnasielever inte äter skolmaten nu när det sker 

distansundervisning. 

 

________ 
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§ 40 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

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

om arbetet med pandemiberedskapen i Nordmaling som pågått de senaste veckorna. 

Det handlar om att säkerställa informationen till både invånare och medarbetare. 

Vårdnadshavarna har informerats när beslut fattats genom den hemsida som man skapat 

för enbart information kopplat till Coronapandemin (https://corona.nordmaling.info). 

Det har införts rutiner för besök på skolan, matserveringen har gått från buffé till 

servering samt att inga studiebesök har genomförts.  

Thomas informerar om den nya lagstiftning som ger möjlighet att stänga skolor utifrån 

risk för smittspridning eller bemanningsproblematik. Han informerar också om den 

omfallsplanering som upprättats gällande situationen med covid-19, kring de olika 

scenarier som kan inträffa.  

Gällande arbetet med stadieindelning har arbetet saktat ner något på grund av både 

hantering av pandemin men också på grund av de ekonomiska besparingsåtgärder som 

ska genomföras. Thomas informerar om förslaget med en framtida målbild med 

stadieindelningsarbetet. Det genomförs nu en risk- och konsekvensanalys gällande det 

förslag som nu finns för ny stadieindelning och nyttjande av lokaler där utskottet får 

information kring hur långt arbetet kommit.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 41 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Rektor för Artediskolan, Birgitta Tornberg, informerar barn- och utbildningsutskottet 

om den digitala skoldagen som den 7 april 2020 genomfördes på Artediskolan. Syftet 

med att genomföra en digital skoldag var att testa hur den digitala undervisningen 

skulle kunna fungera om det på grund av Covid -19 skulle bli aktuellt.  

Efter genomförd dag konstaterar Brigitta Tornberg att Nordmalings kommun har bra 

kompetens och bra utrustning för att kunna ha distansundervisning.  

Barn- och utbildningsutskottet informeras om resultatet av dagen, både det positiva och 

svårigheterna. Positiva resultat efter dagen var; att det var hundra procents närvaro, 

arbetsron var eleverna nöjda med. Det som var lite svårt med distansundervisningen 

var; att det var svårt att nå ut instruktioner till eleverna (man kan tycka att man är tydlig 

men det blir ändå otydligt), det finns en skillnad i kompetens gällande det digitala 

verktyg som användes samt elever som "hoppade in" i lektioner de inte skulle vara i. 

Man arbetar nu  med att förbättra instruktioner för att möjliggöra ökad tydlighet till 

eleverna samt hur man som lärare ska kunna ge feedback till eleverna på ett lätt sätt. 

Birgitta berättar att undervisningen fortsätter som vanligt trots detta test.  

Efter den 7 april har enkäter skickats ut till alla elever och lärare för att utvärdera dagen. 

Enkätsvaren visar bland annat på att; 80 % av eleverna tyckte att dagen fungerade bra 

eller mycket bra, 75 % av eleverna tyckte att tekniken fungerade bra eller mycket bra. 

Det som var tydligaste från elevernas sida var att det var lättare att få studiero. De 

lämnade också förbättringsförslag. Birgitta informerar att Artediskolan kommer 

fortsätta öva på detta fler gånger både för lärarna och elevernas skull. 

   

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

________ 
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§ 42 Dnr 2017-000077 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 - inkomna incidentanmälningar mars-april 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 43 Dnr 2020-000194 619 

Information - Timplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

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

om den timplan som tagits fram och ska gälla från och med höstterminen 2021. Det 

sker en förhandling lokalt inom skolan gällande timplanen.  

Anledningen till översynen av timplanen är skoldagsperspektiv (kopplat till skolskjuts) 

och ett ekonomiskt perspektiv. Tidigare timplaner har varit uppdelade på stadier men 

denna timplan är ett och samma dokument för att kunna visa på den totala 

undervisningstiden under 9 års tid.   

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 44 Dnr 2020-000186 042 

Månadsrapport per mars 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari - mars ett underskott på 4,9 

miljoner kronor jämfört med samma period 2019 då underskottet var 3,6 miljoner 

kronor. Årsprognosen pekar på -7 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med 

föregående år.   

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per mars 2020 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Månadsrapport per mars 2020 överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

________ 
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§ 45 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser inom sektor utbildnings område har 

inkommit. 

 

________ 
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§ 46 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen meddelar att uppföljningen av ärendet gällande uppföljning av 

Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Nordmalings kommuns 

klagomålshantering gällande elev på Kyrkovallens skola kan avslutas utifrån 

huvudmannens svar, dnr 2020-051-611. 

 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande 

statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2020, dnr 2020-144-047 

 

Skolverket har beslutat att delvis bevilja vår ansökan om statsbidrag gällande 

personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser 

för 2020, dnr 2020-176-047 

 

Skolverket har beslutat om att bevilja vår rekvisition gällande statsbidrag för likvärdig 

skola, dnr 2020-181-047. 

 

________ 
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§ 47 Dnr 2020-000213 719 

Revidering av tillämpningsregler för förskolan Nordmalings kommun 

2020 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde väcks ärendet revidering av tillämpningsregler för 

förskolan Nordmalings kommun. Revideringen gäller sommarstängning av förskolan. I 

Nordmalings kommuns nu antagna tillämpningsregler står följande: 

Under fyra (4) veckor under sommaren håller förskolor, fritidshem och familjedaghem 

stängt, med start den andra måndagen i juli. Under denna period finns en sommaröppen 

avdelning dit alla med omsorgsbehov hänvisas.  

Under de år som kommer fram till och med 2030 infaller andra måndagen i mitten av 

juli vilket gör att planerad sommarstängning blir för sent lagd sett till hela sommaren.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - 2020-04-23 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås anta revideringen i tillämpningsreglerna till att 

stängningsveckorna börjar första måndagen i juli månad istället för den andra 

måndagen i juli månad fram till år 2030. 

 

________ 

 

 


