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Plats och tid Oasen, onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 08:30-14:30, ajournering 12:15-13:00 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (s) 

Justeringens plats och tid Fredagen den 9 oktober klockan 13:30 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
ANNA+HALLGREN Paragrafer §§ 75-89 
  

Ordförande 
 
Anna-Karin+Nilsson 

 

  

Justerare 
 
Bengt+Joel+Billy+Moström 

 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-10-07 

 
Datum för anslags 
uppsättande: 2020-10-09 

Datum för anslags 
nedtagande: 2020-11-02 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 
  Petronella Johansson (c) 
  Anders Jonsson (c) §§ 75-80, 82 

Randi Lindström (c), tjänstgörande ersättare för Anders 
Jonsson (c) §§ 81, 83-89 

  Billy Moström (s) 
  Björn Forsberg (s) 
 
Ej beslutande: Randi Lindström (c), ej tjänstgörande ersättare §§75-80, 82 
  Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare  
 
 
Övriga:  Jörgen Långström, Umeå kommunbolag AB § 80 
  Tor Björkstrand, Länstrafiken Västerbotten § 80 

Anna Hällgren, rektor § 80 
Katarina Persson, ekonom § 82 
Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 
Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 75 Dnr 93745  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 76 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 77 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 9 
oktober klockan 13:30. 

 

_______ 
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§ 78 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls. 

 

_______ 
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§ 79 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef, Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 
om arbetet med den pågående pandemin och den påverkan på verksamheten pandemin 
orsakar. Beredskapen är fortfarande hög.  

Arbetet med stadieindelning har påbörjats. Thomas Berglund informerar om att det går 
framåt och har genererat till ett bättre säkerhetstänk på skolgården för de yngre 
eleverna. Inventering av skolgårdar pågår gällande anpassning utemiljö. Till nästa 
utskottssammanträde kommer resultatet av inventeringen troligen att presenteras. 

Omläggning av IST Lärande har påbörjats med det är ett bekymmer då det är stora 
störningar i systemet.  

Thomas informerar om var i processen man är med det nya förskolan samt att det 
kommer ske en granskning av revisionen gällande särskilt stöd och resurser i 
grundskolan under hösten. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 80 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Långström (kollektivtrafikplanerare, Umeå kommunföretag AB) och Tor 
Björkstrand (Länstrafiken) informerar barn- och utbildningsutskottet om avtalet med 
Länstrafiken angående skolskjuts inom Nordmalings kommun.  

Jörgen Långström, Umeå kommunbolag AB, informerar om sin roll som är att vara ett 
stöd till Nordmalings kommun av planeringen av skolskjutsen. Som 
kollektivtrafikplanerare kommer Jörgen med förslag på möjliga lösningar men har 
ingen beslutanderätt. Inför en trafikomläggning så förs alltid en dialog med 
trafiksamordnaren i Nordmalings kommun. Jörgen berättar om vilka utmaningar man 
stöter på för planering av skolskjutsar.  

Tor Björkstrand, Länstrafiken Västerbotten, informerar barn- och utbildningsutskottet 
om trafikstarten med nya trafikavtalet i januari. Tanken är att det ska bli en robust 
lösning som kommer hålla över tid. För att kunna genomföra en bra trafikplanering 
krävs det underlag med fullständiga elevtal, både nu och i framtiden samt hur antalet 
elever som åker taxi.. 

Rektor Anna Hällgren, rektorsområde Gräsmyr, Lögdeå, vuxenutbildning och SFI, 
informerar barn- och utbildningsutskottet kring nuläget för rektorsområdet. Anna 
Hällgren presenterar statistik för hur det ser ut på enheterna. Statistiken består av antal 
elever för varje enhet samt vad kvalitetsrapporten för året visar på för resultat gällande 
måluppfyllelsen för eleverna. Informationen avslutas med en information kring de 
utmaningar som rektorsområdet står inför. Bland annat att hitta arbetsformer med AME 
och integration mot gemensamt mål sysselsättning, arbetsrehabilitering gällande 
vuxenutbildningen. Gällande Gräsmyrs skola handlar det om att attrahera rätt 
kompetens samt arbeta med trygghet. För Lögdeå skola handlar det om att höja nivån 
på läsning samt skapa ett faddersystem.  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

______ 
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§ 81 Dnr 94979  

Information - verksamhetsplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef, Thomas Berglund, informerar barn- och utbildningsutskottet 
om nuläget för arbetet med verksamhetsplan för 2021 som ska vara färdigt i november 
2020. Ramarna för verksamhetsplanen för sektor utbildning presenteras för utskottet 
som utgår från Kommunfullmäktiges mål som är nedbrutna för sektorn.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 82 Dnr 2020-000465 042 

Delårsrapport januari - augusti 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari - augusti ett underskott på - 2,8 
miljoner kronor jämfört med - 4,3 miljoner kronor vid tertialrapport 1 samt mot 2019 då 
underskottet vid delårsrapporten var - 3,2 miljoner kronor. Detta resultat är positivt 
påverkat av bl.a. semesterlöneskuld på 4,4 miljoner kronor.  

Personalkostnaderna avviker positivt mot budget med 3,5 miljoner kronor, jämfört med 
tertialrapport 1 på -2 miljoner kronor. Vi ser en tydlig trend med minskade 
personalkostnader utifrån genomförda ekonomiska åtgärder. Den höga kostnadsnivån 
kvarstår med köp av huvudverksamhet, 1 miljon kronor högre än motsvarande period 
2019. Färre verksamhetsgrenar inom utskottet uppvisar ett underskott jämfört med 
tertialrapport 1.  

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på - 6,0 miljoner kronor mot tidigare 
uppskattad prognosen vid tertialrapport 1 -6,7 miljoner kronor. Gällande köp av tjänst 
främst gymnasieskola och gymnasiesärskola där stora delar av underskottet ligger kan 
vi under oktober förbättra prognosen för resultat 2020. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-augusti 2020 sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Delårsrapporten läggs till handlingarna och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

________ 
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§ 83 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 augusti-september 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 84 Dnr 2020-000373 606 

Skolpliktsbevakning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde delges barn- och utbildningsutskottet kring de ärenden 
gällande skolpliktsbevakning som hanterats under höstterminen 2020. 

Beslutsunderlag 

Skolpliktsbevakningar hösten 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna med tillägg att återkoppling efterfrågas i ett av 
ärendena.  

 

_______ 
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§ 85 Dnr 2020-000378 610 

Kvalitetsredovisning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund presenterar kvalitetsredovisning 2020 för 
barn- och utbildningsutskottet med ett huvudmannaperspektiv. Thomas går igenom 
förutsättningarna, vem som ansvarar för vad inom skolan och det systematiska 
kvalitetsarbetet, vilka lagar som ligger till grund samt en tillbakablick på föregående års 
kvalitetsredovisning. Thomas sammanfattar Nordmalings skolas resultat, styrkor, 
brister och utmaningar.  

Huvudmannens rapport är en sammanfattning utifrån skolornas resultat och 
kvalitetsrapporter med en gemensam analys och diskussion för att möjliggöra en 
bedömning i måluppfyllelsen mot de nationella målen. Detta för att huvudmannen skall 
känna till styrkor eller eventuella brister där huvudmannen då ges en möjlighet att 
kunna fördela resurser och organisera verksamheten för förbättrad måluppfyllelse eller 
om möjligt avhjälpa brister.   

Beslutsunderlag 

Kvalitetsredovisning Kyrkovallen 
Kvalitetsredovisning Förskola 
Kvalitetsredovisning Gräsmyr skola 
Kvalitetsredovisning Levarskolan 
Kvalitetsredovisning fritidshem Lögdeå skola 
Kvalitetsredovisning Artediskolan 
Kvalitetsredovisning SFI Grundvux 
Bilaga Övergripande kunskapsresultat SFI Grundvux 
Kvalitetsredovisning fritidshem Lögdeå 
Kvalitetsredovisning fritidshem Levar 
Kvalitetsredovisning fritidshem Gräsmyr 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna med medskick från barn- och 
utbildningsutskottet att fokus bör läggas på normer och värderingar som signalerar att 
utbildning är viktigt samt måluppfyllelse Gräsmyrs skola. 

 

________ 
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§ 86 Dnr 2020-000007 002 

Revidering av delegationsordning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. Föreslagna 
revideringar av delegationsordningen inom sektor utbildnings område; 

Punkt U 2.4 (s. 88) där rektor föreslås ges delegation att besluta om tidigare skolstart i 
förskoleklass. Denna punkt saknades tidigare i delegationsordningen.  

Föreslagna revideringar av delegationsordningen gällande LSS-området; 

Punkt S 8.11 och S 8.12 (s. 133) föreslås delen rörande beslut av insats i boende som 
drivs av annan strykas och istället ersättas med punk S 8.14 där sociala utskottet 
föreslås delegeras besluta om att ingå avtal med köpt placering enligt LSS och därmed 
stryka den delen i S 8.14 gav Socialchef delegation att besluta om insatser upp till två 
basbelopp.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  revidering av delegationsordning oktober 2020, 2020-09-21 
Delegationsordning  föreslagna revideringar oktober 2020 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar av delegationsordningen. 

 

_______ 
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§ 87 Dnr 2020-000466 006 

Sammanträdesplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar 
hänsyn till Regionfullmäktiges-, Primärkommunala beredningens-, Beredningen för 
regional utvecklings-, Beredningen för social välfärd och hälsas-, samråd vård och 
omsorgs samt Utskottet för funktionshinder och samverkans, Hälso- och 
sjukvårdsnämndens, Kommunchefsberedningens tider samt de datum som Nordmalings 
kommuns skolor har lovdagar (med undantag för måndagen v. 44 Höstlovet). Detta för 
att underlätta deltagandet för politiker och tjänstepersoner.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2021 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Sammanträdesplan 2021 för Barn- och utbildningsutskottet antas. 

 

______ 
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§ 88 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser inom sektor utbildnings område har 
inkommit. 

 

________ 
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§ 89 Dnr 69223  

Meddelanden 

 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av 
användandet av statsbidrag för läxhjälp för 2019 utan återkrav, dnr 2019-107-047 

Skolinspektionen har beslutat att avsluta tillsynsärendet efter vidtagna åtgärder av 
rektor, dnr 2020-085-108. 

Remiss  Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43), dokid 94565 

En anmälan har inkommit till Skolverket mot Kyrkovallens skola, Nordmalings 
kommun ska yttra sig i ärendet, dnr 2020-438-610 

Slutredovisning av utvecklingsområde 5 till 9 har skickats in till Skolverket, dnr 2017-
379-047 

Skolverket har beslutat att godkänna redovisningen gällande likvärdig skola för 2019 
med återkrav, dnr 2019-110-047 

Skolinspektionen har inkommit med beslut gällande den kvalitetsgranskning som 
genomförts gällande huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen två områden 
pekas ut som utvecklingsområden, dnr 2020-059-610. Huvudmannen ska senast den 22 
mars 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits. 

 

_______ 

 

 




