
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
Anna-Karin Nilsson  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

 

Barn- och utbildningsutskottet 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-03-03 
Sida

1(18) 

  

Plats och tid Oasen onsdagen den 3 mars 2021 kl. 08:30-13:30, ajournering för lunch 12:00-
12:30  

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (s) 

Justeringens plats och tid Oasen, fredagen den 5 mars kl. 14:00 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
ANNA HALLGREN Paragrafer §§ 14-28 
  

Ordförande 
 
Anna-Karin Nilsson 

 

  

Justerare 
 
Bengt Joel Billy Moström 

 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-03-03 

 
Datum för anslags 
uppsättande: 2021-03-05 

Datum för anslags 
nedtagande: 2021-03-29 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 
  Petronella Johansson (c) 

Randi Lindström (c), tjänstgörande ersättare för Anders 
Jonsson (c) 
Billy Moström (s) 
Björn Forsberg (s) 

 
Ej beslutande: Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare 
 
 
Övriga:  Katarina Persson, ekonom § 21 
  Ann-Sofie Appelblad, kommunstrateg § 26 
  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 
  Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 14 Dnr 93745  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 15 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån följande tillägg; 

 

§ 17 information från verksamheterna utgår från dagens föredragningslista. 

 

_______ 
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§ 16 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 fredag den 5 mars 
klockan 14:00. 

 

_______ 
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§ 17 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

 

Punkten utgår från dagens föredragningslistan. 

 

_______ 
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§ 18 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 
om vad som är på gång inom sektor utbildning.  

Thomas presenterar nuläget utifrån pandemin inom skolans verksamheter i 
Nordmalings kommun. Thomas berättar om de smittbegränsande åtgärder som vidtagits 
med bland annat främjande åtgärder för distansundervisning för högstadiet till och med 
påsklov med två årskurser på högstadiet på plats och en årskurs med 
distansundervisning samt förlängning av husvikarier. Thomas delger information från 
Region Västerbotten gällande nuläget i regionen när det gäller smittspridning av covid -
19 inom länets skolor. Thomas informerar utskottet kring hur arbetet och rutinerna ser 
ut vid konstaterade fall eller misstanke om smitta inom skolans verksamheter.  

Återkoppling ges till utskottet gällande föräldrastödsutbildning under pandemin där det 
kommer erbjudas digitala föreläsningar. 

Thomas informerar om nuläget kring bemanningsproblematiken på Gräsmyrs skola. 
Bemanningen är löst där man internt frågade lärare på andra verksamheter i Nordmaling 
om de ville byta skolenhet. Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) kommer senare 
också kunna bidra till att ytterligare säkra bemanningen i Gräsmyr. 

Utskottets informerades om mottagande av nyanlända för 2021 med ett nytt upplägg på 
undervisningen utifrån riktade insatser som var ett treårigt Statsbidragsfinansierat 
projekt från Skolverket. Thomas kommer hålla utskottet informerade om hur detta 
arbete fortskrider.  

Utskottet informeras också om följande; verksamhetsvaktmästare för skolan, ny 
leverantör av skoltaxi från och med 1 mars 2021, processen för nya förskolan där 
upphandlingsförförandet snart ska påbörjas, utemiljö Levarskolan samt återkoppling 
kring avveckling av Förskola på obekväm arbetstid. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 19 Dnr 2020-000617 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 incidentrapporter för januari - februari 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 20 Dnr 2021-000086 042 

Månadsrapport per februari 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapport per februari månad redovisas vanligtvis i barn- och utbildningsutskottet 
men på grund av att resultatet inte är färdigt vid mötestillfället den 3 mars så genomförs 
redovisningen endast i kommunstyrelsen. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

På grund av att resultatet för februari månad inte är färdigställt så hanteras ärendet av 
kommunstyrelsen den 22 mars. 

 

_______ 
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§ 21 Dnr 2021-000087 042 

Årsredovisning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för 2020 ett resultat på -5,1 miljoner kronor jämfört 
med budget. En mindre förbättring av resultatet kan ses mot prognoserna vid T1 samt 
T2 (6,7 miljoner kronor respektive 6,0 miljoner kronor) Verksamhetens nettokostnad 
minskar med 1,0 miljoner kronor jämfört med föregående år där verksamhetens intäkter 
minskar med 2,2 miljoner kronor och verksamhetens kostnader minskar med 4,0 
miljoner kronor. 

Intäktssidans minskning förklaras främst genom att ingen verksamhetsförsäljning skett 
under 2020 samtidigt som externa bidrag minskat med cirka 1,2 miljoner kronor. 
Bidragsminskningen beror på lägre statsbidrag från Skolverket. Verksamhetens taxor 
och avgifter är i princip oförändrade mellan åren. 

Kostnaderna, köp av huvudverksamhet minskar med cirka 1,1 miljoner kronor mellan 
åren. Köp av huvudverksamhet minskar inom grundskolan med cirka 3,4 miljoner 
kronor mellan åren, en effekt av Hörnsjö friskolas nedläggning 2019. Kostnaderna för 
huvudverksamhet inom gymnasieskolan ökar med cirka 1,1 miljoner kronor vilket är en 
effekt av att kommunen nu köper utbildningsplatser för språkintroduktion samtidigt 
som en viss volymökning inom gymnasiesärskolan skett. 

Nettokostnaden för pedagogisk verksamhet 2020 bedöms ge goda förutsättningar för att 
nå budget i balans 2021 utifrån beslutad resurstilldelning. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen noteras till protokollet och årsredovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 

 

_______ 
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§ 22 Dnr 2021-000090 042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 
genom månads-och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 
verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden än de 
ekonomiska målområdena så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 
utskottssammanträde 2021. 

Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för 
innevarande år. Verksamhetsplanen är ett styrinstrument för verksamheterna där 
perspektiv, utskottens mål och resultatmått framgår. Vid utskottens sammanträden 
kommer sektorchef att redovisa grad av måluppfyllelse inom respektive sektor. 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar om måluppfyllelsen för sektor 
utbildning och visar statistik från KOLADA för bland annat gymnasieelever med 
examen över tid, nettokostnadsjämförelser med liknande kommuner samt utgår från 
måluppfyllelsen från årsredovisningen. Thomas informerar om hur sektorn arbetar med 
måluppfyllelse genom systematiskt kvalitetsarbete i skolan och vilka risker som 
identifierats.  

Utskottet för diskuterar tankar kring hur en kommande dialog kring måluppfyllelse ska 
kunna föras i barn- och utbildningsutskottet.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna och till nästa möte tar barn- och 
utbildningschefen fram målen utifrån verksamhetsplan samt huvudmannens 
kvalitetsrapport med kommentarer och prioriterade mål där risker för att man ej ska 
kunna uppnå målen identifieras. 

 

_______ 
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§ 23 Dnr 2019-000563 712 

Svar på motion - Rädda Öppna förskolan 

Sammanfattning av ärendet 

I augusti 2019 lämnade Niklas Vestermark (v) in en motion om att rädda öppna 
förskolan. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att lägga ner den öppna förskolan 
som en av delarna i effektiviseringsarbetet för att nå en budget i balans. Nu har barn- 
och utbildningschef utrett motionen och inkommit med ett svar. 

Alla effektiviseringsförslag som lämnades under 2020 i hanteringen av Barn- och 
utbildnings underskott har en negativ kvalitetspåverkan. Utifrån rådande ekonomiska 
läge ser sektorn ej utrymme för att starta upp verksamheten inom befintliga ramar.  

Fortsatt restriktivitet och effektivisering inom sektor utbildning är även fortsatt 
nödvändigt för att kvalitetssäkra kommunens statliga uppdrag med god måluppfyllelse 
samt hantera kommande kostnader för våra nya förskolelokaler. 

I samtal med barnavårdscentral (BVC) finns information om en ökad oro bland 
småbarnsföräldrar som grundar sig i att de känner sig isolerad utifrån pågående 
pandemi. Denna situation behöver belysas, och det kan belysas inom HLT, där både 
BVC, Sociala sektorn och sektor utbildning ingår. Utifrån denna oro, så behövs åtgärder 
vidtas för att, skapa ett främjande och förebyggande arbete för dessa familjer, innan det 
är dags för barnen att inskolas i förskolan och pedagogisk omsorg. 

Samordning av planerade insatser samt framtagande av eventuella nya insatser bör 
skyndsamt ses över men sektorn ser idag inte ekonomiska förutsättningar eller motiv till 
att åter starta upp den öppna förskolan.  

Beslutsunderlag 

Svar på motion 
Motion - Rädda öppna förskolan 
Protokollsutdrag 2019-10-28 - Anmälan av motion 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen rädda öppna 
förskolan. 

 

_______ 
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§ 24 Dnr 2021-000070 047 

Information - Fördelning av Skolmiljarden för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun tilldelas totalt 649 745 kronor för 2021. Bidraget beräknas på 
antalet skrivna i ålder 6-19 år. Då vi har fristående huvudmän för alla våra 
gymnasieelever samt ett mindre antal inom grundskolan så behöver vi ta fram en enkel 
rutin för att dessa huvudmän kan ta del av stadsbidraget. 

Förslaget till hantering idag är att belopp fastställs samt information skickas till berörda 
huvudmän där de kan på en månadsfaktura kan lägga till ett engångsbelopp per elev. 
Rutinen kommer att fastställas i samarbete med regionens kommuner inom kort. 

Nyttjandet av de ca 400 000 kronor till egen grundskola kommer att kartläggas, 
situationen behöver analyseras då sektorn till exempel kan behöva stärka upp med extra 
undervisning som stödjer elevers rättigheter till sin utbildning. 

Beslutsunderlag 

Information kring hantering av statsbidrag för Skolmiljarden 
Förfrågan från Engelska skolan kring fördelningen av skolmiljarden 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 25 Dnr 2021-000085 610 

Införandet av lektorstjänst i Nordmalings kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har för tillfället åtta förstelärare, men sektorn ser också behov av 
en lektor som karriärtjänst. En lektor skulle stärka Nordmaling som skolkommun. 
Skolan i Nordmalings kommun har idag en förhållandevis låg måluppfyllelse, även om 
trenden går svagt uppåt så anser sektorn inte att det är tillräckligt. En stor andel elever 
fullföljer exempelvis inte gymnasiet. Skolan behöver forskarutbildade lärare för att 
säkra en kvalitativ utbildning och skapa en starkare koppling och motivation för högre 
utbildning. Vidare stärka med tydlig koppling till högskolan i syfte att stödja vårt arbete 
för en likvärdig skola. 

Lektorstjänst är en av två möjliga karriärsteg utifrån SFS 2013:70. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Utredning lektorstjänst 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om inrättandet av en ny karriärtjänst inom 
Nordmalings kommun gällande lektor inom Barn- och utbildningssektorn. Under 
förutsättning att statsbidrag (helt eller delvis) kan nyttjas. 

Barn- och utbildningsutskottet efterfrågar komplettering gällande kostnader för 
införandet av lektorstjänst till att ärendet lyfts för beslut i kommunstyrelsen den 22 
mars.  

 

_______ 
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§ 26 Dnr 2021-000078 042 

Barnbokslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag.  
Barnkonventionen är ett verktyg för att skapa ett samhälle som i alla sina delar utgår 
från ett tydligt barnperspektiv. Genom barnkonventionen stärks barnets roll, såväl i 
familjen som i samhället.  

Nytt för år 2020 är att Nordmalings kommun tar fram ett barnbokslut som är en 
sammanställning av verksamheternas olika mål, insatser och resultat under det gångna 
året. Barnbokslutet har till uppgift att belysa hur beslut och insatser har haft effekt för 
barn och unga i Nordmalings kommun.  

Syftet med barnbokslut är att ge en samlad bild av verksamhetsåret och ge en bild av 
hur livssituationen är för barn och unga och hur beslutsfattande påverkat barn och unga 
i kommunen. Barnbokslutet ska kunna visa på vilket sätt barn och ungas situation har 
förbättrats eller försämrats i våra verksamheter och vara ett samlat dokument om 
prioriteringar och insatser som gjorts och bör göras inom de olika verksamheterna 
framöver.   

Beslutsunderlag 

Barnbokslut 2020 
Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna barnbokslut 2020. 

 

______ 
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§ 27 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

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

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 
om innehållet i den senaste skolchefs- och presidieträff för Västerbotten. 

 

________ 
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§ 28 Dnr 69223  

Meddelanden 

 

Barn- och utbildningsutskottet delges följande meddelanden;  

 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning utan återkrav 
gällande statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2019-2020, dnr 2021-071-
047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning utan återkrav 
gällande statsbidrag för lågstadiesatsningen, dnr 2019-360-047. 

Ett nytt avtal för Skolskjutsar är undertecknat med Cabonline Region Norr AB, dokid 
97343 

Nordmalings kommun har skickat in svar till Skolinspektionen utifrån anmälan mot 
Kyrkovallen, dnr 2021-043-108 

 

________ 

 

 




