
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
Sida 

1(14) 

  
 

Plats och tid 

 

Kommunkontoret onsdagen den 12 februari 2020 kl. 08:30-12:30 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, tisdagen den 18 februari kl. 08:30. 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

______________________________________ Paragrafer §§ 11-21 

 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 2020-02-12 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2020-02-18 

Datum för anslags 

nedtagande: 2020-03-11 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 

  

 

 
  

 
 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
Sida 

2(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarande: 

 

Beslutande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 

  Petronella Johansson (c) 

  Anders Jonsson (c) 

  Billy Moström (s) 

  Björn Forsberg (s) 

 

 

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

  Anna-Karin Lundberg (kd), ej tjänstgörande ersättare 

 

 

Övriga:  Birgitta Tornberg, rektor Artediskolan § 15 

  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 

  Anna Hallgren, nämndsekreterare  

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
Sida 

3(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 

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

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

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

§ 14 Dnr 63894 

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

§ 15 Dnr 85534 

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

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

§ 17 Dnr 2020-000019 611 
Information - Skolinspektionens utredning av Lögdeå skola angående bristande 

trygghet och studiero ....................................................................................................... 10 

§ 18 Dnr 2020-000065 606 
Föreläggande om vite för ej fullgjorda krav gällande skolplikt ...................................... 11 

§ 19 Dnr 2020-000052 608 

Läsårstider 2020-2021 ..................................................................................................... 12 

§ 20 Dnr 46585 

Kurser och konferenser ................................................................................................... 13 

§ 21 Dnr 69223 
Meddelanden ................................................................................................................... 14 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
Sida 

4(14) 
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§ 11 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag. 

 

________ 

 

      

      

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
Sida 

5(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 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 tisdagen den 18 

februari kl. 08:30 på kommunkontoret. 

 

_________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
Sida 

6(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Karin Lundberg (kd) anmäler en ny fråga rörande skolskjutsen och att det tar lång 

tid innan information om att bussarna inte går som planerat kommer ut (på 

www.tabussen.nu) och att det ställer till problem. Barn- och utbildningschef Thomas 

Berglund ska lyfta frågan till kollektivtrafiksamordnare.   

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Frågan kring skolbuss lyfts på barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 11 

mars.      

 

________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
Sida 

7(14) 
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§ 14 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 

om nuläget gällande arbetet med stadieindelningen. Thomas informerar om de områden 

som har beaktats i arbetet. Det gäller bland annat; elevantal fram till 2025 samt hur 

lokalerna är utformade och vilka anpassningar som eventuellt måste genomföras utifrån 

förslaget på stadieindelning. Samverkan med fackliga organisationer pågår rörande 

stadieindelningen. Ett förslag för politiskt beslut kommer under våren 2020.   

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 
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Sammanträdesdatum 
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Sida 
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§ 15 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Studiebesök - vuxenutbildning 

Barn- och utbildningsutskottets sammanträde inleddes med studiebesök på Lärcentrum 

där rektor Anna Conradsson Hällgren informerade om vuxenutbildning.  

 

Information – studieverkstaden 

Artediskolans rektor, Birgitta Tornberg, informerar barn- och utbildningsutskottet om 

arbetet som bedrivs på studieverkstaden. Birgitta Tornberg informerar om att arbetet 

med studieverkstaden inleddes läsåret 2011/2012 då Artediskolan ansökte om att få 

starta upp en resursgrupp. Syftet var att bättre studiero med utökade resurser skulle höja 

studieresultatet och så blev också resultatet.  

Enligt Birgitta Tornberg visar forskning att inkludering är viktigt, det vill säga att den 

största delen av undervisningen ska bedrivas i den egna klassen. Så nu är 

studieverkstaden en flexgrupp, alla har tillhörighet i sin klass och sedan har de viss 

undervisning i flexgruppen. Barn- och utbildningsutskottet fick information kring hur 

man arbetar idag då man tillhör flexgruppen. Elever är där under en period, som kan 

vara en intensivperiod eller under en längre period. Stödet kan ges enskilt eller i grupp. 

Eleven kan också erbjudas stöd med läxläsning. Det är elevens behov som styr.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 
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Sammanträdesdatum 
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Sida 
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§ 16 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 2 januari - 5 februari 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
Sida 
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§ 17 Dnr 2020-000019 611 

Information - Skolinspektionens utredning av Lögdeå skola angående 

bristande trygghet och studiero 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informerar barn- och utbildningschef Thomas Berglund 

muntligt kring det svar och utredning som Nordmalings kommun skickat in till 

Skolinspektionen gällande den anmälan som inkommit för Lögdeå skola angående 

trygghet och studiero.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

Återkoppling kring Skolinspektionens utredning av Gräsmyr skola (se meddelande) 

sker till barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 11 mars 2020.  

 

________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-12 
Sida 
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§ 18 Dnr 2020-000065 606 

Föreläggande om vite för ej fullgjorda krav gällande skolplikt 

Sammanfattning av ärendet 

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Barnets 

vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan. Huvudmannen ansvarar för 

den skola som eleven går i ska se till att eleven fullgör sin skolgång (7 kap. skollagen). 

Elever som har skolplikt ska delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att inte 

delta. Exempel på giltiga skäl är att eleven är sjuk eller ledighet som beviljats av skolan 

(7 kap. 17 och 19 a §§ skollagen).  

Om en elev inte fullgör sin skolgång och det beror på att elevens vårdnadshavare inte 

gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får nämnden förelägga 

vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter (7 kap. 23 § skollagen). Detta 

föreläggande får, enligt samma paragraf i skollagen, förenas med vite.  

Beslutsunderlag 

Föreläggande om vite för ej fullgjorda krav gällande skolplikt 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Vårdnadshavare A och B (se ärendets sekretessbilaga) föreläggs enligt 7 kap. 23 § 

skollagen att se till att eleven (se ärendets sekretessbilaga) fullgör sin skolplikt. Detta 

kan ske genom att eleven kommer till anvisad skola eller att frånvaro på grund av 

sjukdom styrks med läkarintyg. Om inte föreläggandet följs senast vecka 9 (senast den 

24 februari 2020) förpliktigas vårdnadshavare A och B att tillsammans utge ett löpande 

vite om 500 kr för varje vecka som eleven inte kommer till skolan. 

Barn- och utbildningschef får i uppdrag att bevaka att vårdnadshavarna uppfyller kravet 

i föreläggandet, det vill säga ser till att eleven fullgör sin skolplikt och kommer till 

skolan. När vitesföreläggandet är delgivet endera av vårdnadshavarna, får barn- och 

utbildningschef i uppdrag att ansöka om utdömande av vitet hos förvaltningsrätten.  

 

________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 
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§ 19 Dnr 2020-000052 608 

Läsårstider 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Läsårstider för 2020-2021 behöver fastställas. 

Läsårstiderna för läsåret 2020/2021 Nordmalings skolor  

Höstterminen 2020  

Elever: 2020-08-18 – 2020-12-18  

Höstlov: 2020-10-26 – 2020-10-30  

Övriga lovdagar:  

Studiedag: 2020-09-22  

Lärare: 2020-08-11 – 2020-12-18  

 

Vårterminen 2021  

Elever: 2021-01-13 – 2021-06-15  

Sportlov: 2021-03-08 – 2021-03-12  

Påsklov: 2021-04-05 – 2021-04-09 (långfredag 2021-04-02) 

Övriga lovdagar:  

Studiedag: 2021-02-10  

Valborg 2021-04-30  

Första Maj  

Kristi himmelsfärdsdag: 2021-05-13 – 2021-05-14  

Lärare: 2021-01-11 – 2021-06-18   

Beslutsunderlag 

Förslag - Läsårstider 2020-2021 

Tjänsteskrivelse - 2020-02-07 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner läsårstider för 2020-2021 enligt ovan nämnda förslag. 

 

________   

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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§ 20 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

En inbjudan till skolchefs- och presidieträff i Lycksele torsdagen den 20 februari har 

inkommit.   

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Ordförande Anna-Karin Nilsson (m) kommer delta på skolchefs- och presidieträffen i 

Lycksele den 20 februari. 

 

________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 
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§ 21 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut gällande vår redovisning av statsbidraget för personalförstärkningar inom 

elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2018, dnr 2020-029-047. 

  

Skolinspektionen har inkommit med en begäran om yttrande med anledning om 

anmälan mot Gräsmyr skola, dnr 2020-035-108. Barn- och utbildningschef skickade ett 

svar i ärendet till Skolinspektionen den 31 januari 2020. 

 

Överklagan angående skolskjuts till annan kommun, dnr 2019-600-623 

 

En anmälan har inkommit till Skolinspektionen mot Kyrkovallens skola angående ett 

klagomål på undervisningen, den utredning som görs av sektor utbildning utifrån detta 

klagomål ska redovisas till Skolinspektionen senast den 28 februari 2020, dnr 2020-

051-611 

 

Inkommande information om Skolinspektionens kommande granskning av huvudmäns 

hantering av klagomål mot utbildningen där Nordmalings kommun preliminärt kommer 

ingå. Nordmalings kommun ska senast den 20 februari inkomma uppgifter kring antalet 

anmälningar. Dnr 2020-059-610 

 

________ 

      

 

 


