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Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-13 
Sida 

1(13) 

  
 

Plats och tid 

 

Kommunkontoret måndagen den 13 januari 2020 kl. 08:30-11:40 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Björn Forsberg (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 15 januari kl. 14:00 

 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

______________________________________ Paragrafer §§ 1-10 

 Anna Hallgren  

Ordförande 

 

______________________________________ 

Anna-Karin Nilsson (m) 

 

   

Justerare 

______________________________________ 

Björn Forsberg (s) 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-01-13 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2020-01-15 

Datum för anslags 

nedtagande: 2020-02-06 

Förvaringsplats för 

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

  Petronella Johansson (c) 

Randi Lindström (c), tjänstgörande ersättare för Anders 

Jonsson (c) §§ 1-5 

Anders Jonsson (c), §§ 6-10 

Billy Moström (s) 

Björn Forsberg (s) 

 

 

Övriga:  Randi Lindström (c), ej tjänstgörande ersättare §§ 6-10 

  Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare  

  Maria L Brömster, socialsekreterare § 5 

  Cecilia Karlsson, rektor förskolan § 5 

  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 

  Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 1 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 2 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 

Björn Forsberg (s) utses justera jämte ordförande. Justeringen sker onsdagen den 15 

januari kl. 14:00 på kommunkontoret. 

 

_________ 
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§ 3 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls. 

 

__________ 
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§ 4 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 

om nuläget gällande de ekonomiska åtgärder som kommunstyrelsen beslutat om. 

Thomas Berglund har gjort kostnadsjämförelser, gällande undervisning, med andra 

kommuner som han redovisar för utskottet. En av de faktorer som påverkar 

undervisningskostnaderna är antalet elever per lärare. Thomas ger en analys över 

lärartäthet samt kostnad per elev i jämförelse med andra kommuner och snittet för riket. 

En effektiv organisations- och tjänsteplanering är viktigt gällande 

undervisningskostnaderna. Thomas Berglund informerar utskottet om att han ska 

fortsätta arbeta med detta framöver. Underskottet inom sektor omsorg beror främst på 

kostnader för gymnasie- och särskolan som är dyra utbildningar men inget som går att 

påverka. 

Thomas Berglund fortsätter att informera om att ledningsgruppen i början av februari 

ska redovisa för kommunstyrelsen hur förra årets besparingar gett utslag samt ge 

möjliga förslag på ytterligare effektiviseringar.   

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

________ 
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§ 5 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Information från förskolans verksamheter; nuläge, barnantal, blöjor och maxtaxa 

Rektor Cecilia Karlsson informerar barn- och utbildningsutskottet att under hösten 2019 

har Kammarrätten avgjort att blöjor ingår i maxtaxa. Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) har lovat att komma ut med direktiv gällande detta. Förskolechef Cecilia 

avvaktar till direktiven från SKR publiceras och tanken är sedan att ta kontakt med 

Umeå kommun för att undersöka möjligheterna att medverka i en ramupphandling. 

Cecilia Karlsson och Thomas Berglund redovisar antal barn inom förskolans 

verksamheter för att sätta i relation till planering inför framtiden. 

 

Information om arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 

Socialsekreterare Maria Brömster informerade barn- och utbildningsutskottet om 

arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtyck. Under hösten 2019 har 

utbildningar tillsammans med socialtjänsten genomförts och det finns fastställda rutiner 

för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck men det krävs tydliggöranden av hur 

man praktiskt ska arbeta. Maria L Brömster informerar om att det finns behov av en 

handlingsplan och att det ska utformas en sådan. Maria L Brömster informerar om 

viktiga observationspunkter för att upptäcka elever utsatta för hedersförtryck. Arbetet 

med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske över sektionsgränserna 

med bland annat integrationsenheten och arbetsmarknadsenheten.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

________  
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§ 6 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. 

En sammanställning och analys av incidentrapporterna för 2019 kommer att redovisas 

till barn- och utbildningsutskottet under våren 2020.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning - inkomna incidentanmälningar november-december 2019 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 7 Dnr 2019-000656 442 

Uppföljning av handlingsplan för giftfri förskola 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun antog 2017 en handlingsplan för giftfri förskola. Enligt gällande 

tidsplan ska nu samtliga uppgifter enligt handlingsplanen vara genomförda. Miljö- och 

hälsoskyddsenheten har kontrollerat detta vid planerad tillsyn på samtliga kommunala 

förskolor. Tillsynen visar att förskolorna inte arbetet enligt handlingsplanen och att 

endast ett fåtal punkter är uppfyllda.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning giftfri förskola 

Handlingsplan giftfri förskola 

Tjänsteskrivelse - uppföljning av handlingsplan för giftfri förskola 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsutskottet lämnar över ärendet för översyn till barn- och 

utbildningschef. 

 

________  
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§ 8 Dnr 90498  

Fastställande av studiebesöksplan för 2020 

Sammanfattning av ärendet 

En studiebesöksplan inom sektor utbildning för barn- och utbildningsutskottet för 2020 

ska fastställas.  

Beslutsunderlag 

Förslag - studiebesöksplan 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Godkänna studiebesöksplanen för 2020.    

 

_________ 
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§ 9 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit till dagens sammanträde. 

 

________ 
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§ 10 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionsmeddelanden för inspektionerna som utfördes i oktober och november 2019 

av Arbetsmiljöverket för förskolorna Skogsdungen, Vintergatan, Kullerbyttan och 

Tulpanen, dnr 2019-425-020 

 

Två klagomål har inkommit på Gräsmyr skola, dnr 2019-631-108 och dnr 2019-632-

108 

 

Återkallande från Skolinspektionen av godkännande av skolverksamhet för Hörnsjö 

friskola, dokid 89981. 

 

Utskick gällande beslut om skolpeng till enskilda huvudmän från Engelska skolan, 

dokid 89973 

 

Meddelande om fastställt slutligt statsbidrag för kommande bidragsår gällande maxtaxa 

inom förskola och fritidshem från Skolverket, dokid 90232 

 

Skolinspektionen informerar om kommande kvalitetsgranskning av undervisningen av 

svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande 

nivå. Granskningen kommer ske under våren 2020, dnr 2019-681-615 

 

Kulturrådet har godkänt redovisningen av bidrag för Skapande skola för läsåret 

2018/2019, dnr 2019-685-611 

 

________ 

      

 

 


