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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid 

 

Oasen onsdagen den 27 maj 2020 kl. 08:30-12:00 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (s) 

Justeringens plats och tid Oasen, måndagen den 1 juni klockan 08:30. 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

_____________________________________ Paragrafer §§ 48-62 

 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 2020-05-27 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2020-06-01 

Datum för anslags 

nedtagande: 2020-06-23 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande: 

 

Beslutande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 

  Petronella Jonsson (c) 

  Anders Jonsson (c) 

  Billy Moström (s) 

Jan Persson (m), tjänstgörande ersättare för Björn Forsberg 

(s) 

 

 

Övriga:  Katarina Persson, ekonom §§ 53, 57-59 

  Jonas Wallin, ekonomichef §§ 53, 57-59 

  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 

  Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 48 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs med följande ändring; 

 

§ 58 Taxor och avgifter 2021 utgår från föredragningslistan då inga förändringar 

förutom indexuppräkning kommer ske av taxor och avgifter inom sektor utbildnings 

verksamheter för 2021. 

 

________ 
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§ 49 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 1 juni 

klockan 08:30 på Oasen. 

 

_________ 
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§ 50 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls.  

 

________ 
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§ 51 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 månaderna. 

Thomas Berglund visar ledamöterna kommunens hemsida som är inriktad på 

information kring corona. På den hemsidan finns riktad information till 

vårdnadshavarna.  

Gällande nuläget upplever man en viss trötthet inom skolan gällande situationen kring 

smittorisken. Skolan arbetar ständigt med att försöka hantera detta. 

Thomas Berglund informerar om nuläget med sjukskrivning och berättar att det är låg 

sjukskrivning inom sektor utbildning. På Artediskolan har viss undervisning skett på 

distans vilket har fungerat bra. Gällande elevfrånvaron ser man en viss förhöjd frånvaro 

men inte mycket. Det har varit perioder de senaste månaderna där nästan alla elever 

varit på plats. Inom förskolan har det varit större frånvaro men de som är på plats är 

friskare. Beslutet om att barn med 15-timmars barnomsorg under denna period inte 

kommer erbjudas barnomsorg på grund av arbetsmiljöperspektiv har gått bra och det 

finns en förståelse från vårdnadshavare.  

Thomas Berglund informerar om att terminen kommer kunna avslutas på ett bra sett. 

Gällande måluppfyllelsen för gymnasieeleverna är det mer osäkert på grund av rådande 

pandemi. 60 % av Nordmalings elever går yrkesförberedande program och det finns oro 

hur distansundervisningen har påverkat måluppfyllelsen.   

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 52 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 april-maj 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 53 Dnr 2020-000264 610 

Stadieindelning 

Sammanfattning av ärendet 

Stadieindelning har de senaste åren diskuterats och efterfrågats inom sektor utbildning 

och projektet har löpande presenterats vid barn- och utbildningsutskottet och 

kommunstyrelsen. Över tid har olika kortsiktiga lösningar förekommit med bland annat 

årskurs 5-6 på Artediskolan vilket inte varit fördelaktigt utifrån ett 

verksamhetsperspektiv. Syftet med detta arbete och förslaget är att hitta en mer hållbar 

lösning över tid som stödjer förutsättningar till en klok organisation och måluppfyllelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-25 

Beslutsunderlag 

Bilaga - aktivitetsplan stadieindelning 

Bilaga - riskbedömning och handlingsplan stadieindelning 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Anna-Karin Nilsson (m) yrkar på att besluta enligt tjänstepersons förslag till beslut. 

Billy Moström (s) yrkar avslag på del av förslaget till beslut rörande utökningen av 

rektorsorganisationen med en tjänst. 

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två (2) förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsutskottet beslutar enligt Anna-Karin 

Nilssons förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till barn- och utbildningschef att verkställa påbörjad 

organisationsomställning i enlighet med Skollag och förordningar genom att fastställa 

stadieindelning enligt punkt 1 (låg-, mellan- och högstadie) i den bifogade utredningen. 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka rektorsorganisationen med en (1) tjänst med 50% 

grundskola och 50% förskola inom befintliga ekonomiska ramar för Barn och 

utbildning.  

________ 

Reservation: Billy Moström (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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§ 54 Dnr 2020-000268 716 

Utredning - Minskade kostnader fritids  

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är ett av de 

utredningsuppdrag som föreslagits inom sektor utbildning. Under dagens sammanträde 

informerar barn- och utbildningschef, Thomas Berglund, om utredningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Utredning - minskade kostnader fritids 

Risk- och konsekvensanalys - minskade kostnader fritids 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsutskottet stödjer utredningens slutsatser att inte förändra 

verksamheten mot inkluderad fritidshemsverksamhet inom förskolan i Håknäs i 

samband med hämtning och lämning. 

 

_______ 
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§ 55 Dnr 2020-000267 718 

Utredning - Avveckling av barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är ett av de 

utredningsuppdrag som föreslagits inom sektor utbildning. Under dagens sammanträde 

informerar barn- och utbildningschef, Thomas Berglund, om utredningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Utredning – avveckling av barnomsorg på obekväm arbetstid 

Risk- och konsekvensanalys – avveckling av barnomsorg på obekväm arbetstid      

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsutskottet stödjer utredningens slutsatser att inte erbjuda 

barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 

_________ 

Reservation: Billy Moström (s) reserverar sig mot utredningens slutsatser.  
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§ 56 Dnr 2020-000269 718 

Utredning - Samordning och effektivisering barnomsorg Nyåker 

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 mars 2020 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ett 

antal utredningsuppdrag med syftet att närma sig en ekonomi i balans. Detta är ett av de 

utredningsuppdrag som föreslagits inom sektor utbildning. Under dagens sammanträde 

informerar barn- och utbildningschef, Thomas Berglund, om utredningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Utredning – samordning och effektivisering barnomsorg Nyåker 

Risk- och konsekvensanalys – samordning och effektivisering barnomsorg Nyåker      

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsutskottet stödjer utredningens slutsatser att genomföra förändring 

med fritidshemsverksamhet i Nordmaling genom hämtning och lämning vid Nyåkers 

förskola.  

 

________ 

Reservation: Billy Moström (s) reserverar sig mot utredningens slutsatser. 
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§ 57 Dnr 2020-000209 042 

Tertialrapport 1, 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari - april ett underskott på -4,3 

miljoner kronor, 2019 var underskottet -4,7 miljoner kronor. De flesta 

verksamhetsgrenarna inom utskottet uppvisar ett underskott. Intäkterna avviker positivt 

1,9 miljoner kronor jämfört med budget och avser främst statsbidrag, momsintäkter 

samt taxor och avgifter, gentemot föregående år är verksamhetens intäkter lägre. Sektor 

utbildning har erhållit mer i bidrag under årets första fyra månader än budgeterat men är 

ändå 0,9 miljoner kronor lägre än utfallet samma period 2019. 

Den höga kostnadsnivån kvarstår med lite lägre personalkostnader och lika 

kostnadsnivå på köp av platser jämfört med samma period 2019. Verksamhetens 

kostnader avviker med -6,1 miljoner kronor gentemot budget men har minskat med 1,1 

miljoner kronor mellan åren. Personalkostnaderna avviker negativt med -1,9 miljoner 

kronor mot budget men jämfört med samma period 2019, 1 miljoner kronor lägre 

personalkostnader. Köp av huvudverksamhet avviker mot budgeterat med -0,9 miljoner 

kronor. Men är jämfört med 2019 oförändrat.  

Prognosen för helåret räknas i dagsläget utifrån utfall första tertialen, Helårsprognosen 

för beräknas till ett underskott på -6,7 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1, 2020.  

 

________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
Sida 

14(18) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 2020-000207 040 

Taxor och avgifter 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Punkten Taxor och avgifter 2021 utgår från dagens sammanträde, se § 48. 

 

______ 
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§ 59 Dnr 2020-000208 041 

Budget 2021, plan 2022 - 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jonas Wallin presenterar förslag till budget från verksamheterna. 

Majoritetens politiska direktiv gällande budget kommer att presenteras 

kommunstyrelsen i ett budgetdokument för 2020, plan 2021- 2022 den 8 juni. Övriga 

politiska direktiv kommer att läggas som bilagor till budgetdokumentet.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktiges 

sammanträde den 22 juni.  

 

________ 
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§ 60 Dnr 2020-000261 710 

Utemiljö förskolan Vintergatan Gräsmyr 

Sammanfattning av ärendet 

Behov av översyn utemiljön vid förskolan Vintergatan i Gräsmyr aktualiseras från 

verksamheten. 

En översyn av förskolors utemiljöer bör genomföras för förbättrade möjligheter för 

budgetplanering och prioriteringar. Hänsyn bör även tas till eventuella beslut och 

tidplan för bygget av nya förskolan och övriga organisationsförändringar. Till exempel 

för nyinvesteringar samt möjligheter krig flytt av utrustning. Nödvändiga insatser för 

2020 utifrån säkerhet och uppdatering av utemiljöer ryms ej inom befintlig budget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - 2020-05-25 

Skrivelse angående utemiljö Vintergatan 

Foton på utemiljön vid förskolan Gräsmyr 

Rektor för förskolans svar gällande utemiljön 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Utskottet har tagit del av skrivelsen. 

Säkerhetsriskerna vid förskolan Vintergatan ska åtgärdas.  

Barn- och utbildningschef får i uppdrag att ta fram en behovsinventering för förskolors 

utemiljöer innehållande kostnadskalkyl med prioriteringar. 

 

________ 
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§ 61 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser inom sektor utbildnings område har 

inkommit. 

 

________ 
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§ 62 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Förfrågan att delta i utredningen om införandet av en tioårig grundskola, dokid 92596. 

 

Beslut från Folkhälsomyndigheten att alla barn i årskurs 5 ska erbjudas vaccination mot 

HPV-infektion, dokid 92681 

 

Skolverket har beslutat om bidragsramar för statsbidrag för en likvärdig skola 2021, 

dokid 92779 

 

______ 

      

      

 

 


