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§ 41 Dnr 93745  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 42 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 43 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 28 maj 
klockan 13:00. 

 

_______ 
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§ 44 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet informeras om lovskola. Lovskola på sommaren har 
genomförts under en längre tid i Nordmalings kommun. Lovskolan vände sig först till 
nyanlända och för 4 år sedan började lovskola erbjudas alla elever med behov. 
Sommarskolan erbjuds personligt till elever med behov av det. I år är det både elever 
från högstadiet och mellanstadiet som fått erbjudandet. Just nu är det 20 elever 
anmälda. Behovet ser ut att vara större än vanligt gällande lovskola. Lovskolan 
bekostas av statsbidrag från Skolverket. Innehållet skräddarsys individuellt för eleverna 
och det är ämneslärarna som gör planeringen. Sommarskolan pågår i år under 1,5 
vecka.  

Från och med i år har Riksdagen beslutat att göra det möjligt för skolor besluta om att 
sätta betyg från årskurs fyra. Rektor ska ansöka om det senast den 30 april 2021 för 
läsåret 2021/2022 om man vill införa tidigare betygsättning. Barn- och utbildningschef 
Thomas Berglund informerar om att inom skolorna i Nordmalings kommun ser rektorer 
och undervisande lärare inget behov av tidigare betygsättning så Nordmalings kommun 
har ej ansökt om detta. 

Logoped Joel Andersson informerar utskottet kring projektet tillgängliga lärmiljöer som 
bekostas av medel för statsbidrag för likvärdig skola. Joel arbetar i den centrala 
elevhälsan och arbetar mot hela grundskolan. Joel presenterar syftet och målet med 
tillgängligt lärande som bland annat är att öka kunskapen hur man kan anpassa och 
tillgängliggöra lärmiljöerna och sättet att undervisa. Projektet syftar till att lärare själv 
ska kunna förbättra tillgängligheten i klassrummen. Projektet består av hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. Projektet består av tre processer; införandet av baspaket av 
hjälpmedel i alla klassrum (fysisk anpassning), höja kompetensnivån hos medarbetarna 
samt digitalisering.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 45 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 Berglund presenterar nuläget utifrån pandemin inom skolans verksamheter i 
Nordmalings kommun. Thomas delger information från Region Västerbotten gällande 
nuläget i regionen när det gäller smittspridning av covid -19 inom länets skolor. Det är 
fortsatt hög andel smittade i Nordmalings kommun och fortsatt hög beredskap inom 
skolan. Förebyggande/ingripande åtgärder som tagits är fjärrundervisning för vissa 
årskurser samt för vissa klasser efter dialog med smittskydd. 

Utskottet får av Thomas Berglund en tillbakablick gällande beslutet om 
stadieindelningen och rektorsorganisation. Det flesta delar av processen som beslutet 
innebär är nu genomfört. Thomas berättar hur lokalerna idag nyttjas efter 
stadieindelningen och vilka anpassningar som genomförts och vilka som kvarstår. Ny 
rektor börjar i oktober för vuxenutbildningen. Enligt Thomas börjar man nu vara i mål 
och det finns resurser för framtida utveckling. 

Gällande investeringen av ny utemiljö på Levarskolan har arbetet stannat upp på grund 
av att det saknas ramavtal. Frågan kommer lyftas till kommunstyrelsen gällande 
upphandlingsunderlag eftersom det saknas ramavtal för att möjliggöra en upphandling. 

Thomas informerar om nuläget för Gymnasieantagningen utifrån den senaste 
skolchefsträffen. Det finns sedan flera år tillbaka en samverkan i regionen gällande 
Gymnasieantagningen men på grund av personalomsättningar inom enheten har vissa 
problem uppstått. Det har tillsatts ett arbetsutskott för att utreda och att lösa årets 
antagning men också för att få en långsiktighet i arbetet med gymnasieantagningen i 
Västerbotten. Utredningen ska återrapporteras till skolchefsgruppen i september 2021. 
Utskotten efterfrågar information om vilka som sitter med i arbetsutskottet.   

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 46 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. Vidare analyser av 
sammanställningarna kommer framöver genomföras. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter för februari-mars 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 47 Dnr 2021-000237 610 

Sammanställning - klagomålshantering inom sektor utbildning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av den inspektion som Skolinspektionen under 2020 och 2021 genomförde 
gällande olika kommuners hantering av klagomål mot utbildningsverksamheter har 
Nordmalings kommun upprättat nya rutiner för klagomålshantering. En del av rutinen 
omfattar att en sammanställning av klagomålshantering två gånger per år ska 
rapporteras till barn- och utbildningsutskottet. Klagomålshanteringen består av 
utredning och uppföljning av inkomna klagomål. 

Under dagens sammanträde redovisas sammanställningen för 2021 års första månader 
gällande klagomålshantering för utskottet. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning klagomålshantering sektor utbildning 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 48 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 utskottet kring nuläge gällande 
måluppfyllelsen för sektor utbildning utifrån verksamhetsplanen för 2021 och dess 
styrkort. För målområdet medborgarnytta ser Thomas en utmaning i att det inte 
genomförts mätningar och analyser på grund av pandemin. Trygghet på skolan har 
nyligen mätts i skolorna och kommer sammanställas till huvudmannens 
kvalitetsrapport. Öppna jämförelser när det gäller kostnader är försenat i år (KOLADA-
statistik). Till hösten kommer detta redovisas för utskottet. Gällande målområdet 
ekonomi i balans informeras utskottet om att sektorn ligger bra till just nu gällande 
kostnader och ekonomi i balans. För målområdet effektiv verksamhet och utveckling 
baseras det på resultat för avgångselever. Det ska ses över till kommande år. Ser 
liknande resultatutfall för avgångselever som förra året (2020). Gällande det sista 
målområdet; attraktiv arbetsgivare konstaterar Thomas Berglund att sektorn har väldigt 
engagerade medarbetare med rätt kompetens som hanterar pandemin på ett väldigt bra 
sätt. En risk är området attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser där pandemin 
påverkar men det saknas underlag för perioden. Insatser för detta område behöver, 
enligt Thomas, sättas in till hösten. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2021-03-03 § 22 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 49 Dnr 2021-000235 041 

Budget 2022, plan 2023, 2024 

Sammanfattning av ärendet 

En parlamentarisk sammansatt budgetberedning har träffats vid sex tillfällen under 
vintern/våren och kommer lägga fram ett förslag till fullmäktige den 28 juni. Till grund 
för förslaget ligger budgetramarna för 2021, ett oförändrat invånarantal på 7100 
personer samt en skatteunderlagsprognos enligt SKR:s cirkulär 21:20.  

Resultatnivån budgeteras till 2,3 procent för 2022, för att 2023 och 2024 motsvara 
fullmäktiges mål om 2.0 procent. Ärendet bereds i kommunstyrelsen den 7 juni. 

Beslutsunderlag 

Presentation budget 2022, plan 2023-2024 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 juni.  

 

_______ 
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§ 50 Dnr 2021-000236 042 

Tertialrapport 1, 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden, januari-april 2021, ett överskott på 
2,1 miljoner kronor, jämfört med samma period 2020 visade BU utskottet ett underskott 
på 4,3 miljoner kronor. Överskottet beror främst på ersättning för sjuklönekostnader på 
0,6 miljoner kronor samt ersättning från länstrafiken för 2020 på 0,6 miljoner kronor. 

Verksamhetens intäkter är 6,4 miljoner kronor, vilket är 1,6 miljoner kronor högre än 
budgeterat, jämfört med 2020 är det 0,1 miljoner kronor högre. Verksamhetens 
kostnader är 66,8 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat och 
3,6 miljoner kronor lägre än 2020. 

Personalkostnaderna avviker negativt med 1,1 miljoner kronor mot budget. Jämfört 
med samma period 2020 är personalkostnaderna 0,3 miljoner kronor högre.  

Prognos för 2021 beräknas till ett överskott på 0,6 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1, 2021. 

 

______ 
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§ 51 Dnr 2021-000239 610 

Elever med behov av särskilt stöd 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån revisionens granskning av elever med behov av särskilt stöd samt den 
kartläggning som sektorn genomfört gällande behov av stöd redovisar barn- och 
utbildningschef Thomas Berglund den problematik och utmaning som uppstått mellan 
identifierade resursbehov och budget. 

Thomas redovisar de interna behoven utifrån elever med särskilt stöd som kartlagts för 
läsåret 2021/2022 av elevhälsan. Det är ett brett resursbehov där behoven överstiger det 
som är budgeterat.  

Thomas presenterar för utskottet förslag på olika inriktningar för att hantera 
resursbehoven och omfördela budget för höstterminen 2021.  

Beslutsunderlag 

Presentation - kartläggning av behov sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. Ärendet återkopplas till utskottet till hösten. 

 

_______ 
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§ 52 Dnr 2021-000009 002 

Revidering av delegationsordning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning revideras löpande vid behov. 

Följande revidering föreslås inom gemensam service område (markerad med röd text i 
förslag på delegationsordning); 

Punkt Ö 1.22  förslag på ny punkt i delegationsordningen där administratör på kansliet 
föreslås ges delegation att få underteckna delgivningskvitton som inkommer via posten. 

 

Följande revidering föreslås inom sektor utbildnings område (markerad med röd text i 
förslag på delegationsordning); 

Punkt U 10.7  förslag på ny punkt i delegationsordningen där ansvarig rektor föreslås 
ges delegation att besluta om besöksförbud på skola för vårdnadshavare i enskilda fall. 
Beslutet ska vara tidsbestämt och det ska anges hur lämning och hämtning ska ske så 
länge beslutet om besöksförbud gäller. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Delegationsordning 210512  förslag på revideringar juni 2021 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen.  

 

_______ 
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§ 53 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

 

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

 

_______ 
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§ 54 Dnr 69223  

Meddelanden 

Barn- och utbildningsutskottet delges följande meddelanden;  

 

Skolinspektionen har beslutat att avsluta ärendet gällande anmälan mot Kyrkovallen 
och Gluggens fritidshem angående bristande stöd, trygghet och studiero, dnr 2021-043-
108 

Skolinspektionen har beslutat att avsluta tillsynsärendet gällande Nordmalings 
kommuns klagomålshantering där Skolinspektionen anser att Nordmalings kommun har 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten avseende klagomålshantering, dnr 
2020-059-610 

Arbetsmiljöverket har skickat tillsynsmeddelande till samtliga kommuners 
skolförvaltningar gällande covid-19 och det förebyggande arbetsmiljöarbetet, dokid 
99415 

Skolverket har beslutat att Nordmalings kommun ska återbetala 35 320 kronor för 
statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan för år 2020, dnr 2020-098-047 

Förvaltningsrätten har beslutat att avvisar överklagandet gällande ansökan om särskild 
namngiven chaufför med skolskjuts med taxi, dnr 2021-151-623 

 

________ 

 

 




