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Närvarande 
 
Beslutande:  Billy Moström (s), ordförande 

Jan Persson (m), tjänstgörande ersättare för Anna-Karin 
Nilsson (m) 
Björn Forsberg (s) 

 
 
 
Övriga:  Cecilia Karlsson, rektor förskola § 74 

Katarina Persson, ekonom § 78 
Tinny Byström, verksamhetsutvecklare 
Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 
Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 70 Dnr 93745  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_____ 
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§ 71 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg; 

 

Billy Moström (s) anmäler en ny fråga, se 73 §. 

 

_______ 
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§ 72 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 

Jan Persson (m) utses justera jämte ordförande. Justeringen sker torsdag den 7 oktober 
klockan 14:00. 

 

_______ 
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§ 73 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

 

Billy Moström (s) anmäler en ny fråga. Billy efterfrågar att det till nästa sammanträde 
med barn- och utbildningsutskottet kommer tjänstepersoner för skolskjuts samt 
representanter från både bussbolag och taxibolag för att kunna ta upp frågan att strular 
med skolskjutsarna. Barn- och utbildningschef bjuder in dem till nästa gång och tar upp 
frågan i informationspunkten under dagens sammanträde. 

 

_______ 
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§ 74 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Rektor för förskolan, Cecilia Karlsson, informerar barn- och utbildningsutskottet om 
den nya förskolan. Cecilia Karlsson visar utskottet ritningar på den nya förskolan.  

Utskottet får information om den process som Cecilia nu påbörjat för att jobba 
tillsammans med personalen som kommer arbeta på den nya förskolan. Det första steget 
är att en enkät har skickats ut till personalen. I slutet av oktober kommer svaren på 
enkäten. I november-december 2021 kommer ett möte bokas in med personalen som 
berörs där Cecilia kommer gå igenom vision och målbild för nya förskolan. Under 
vårterminen 2022 kommer arbetet inriktas på arbetsprocess, kompetens, hjälpmedel och 
teamutveckling med inslag av ICDP. Hösten 2022 kommer det vara intensivt arbete 
med personalen och föräldramöten. Januari 2023 är tanken att förskolan kommer 
invigas.  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 75 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.   

Barn - och utbildningschef Thomas Berglund besvarar Billy Moströms (s), fråga 
rörande skolskjuts, se § 73. Det är alltid en process när man får en ny leverantör i och 
med ny upphandling och tjänsteperson kommer till nästa sammanträde bjudas in. 
Thomas informerar om att det kommer ske en utvärdering av skolskjutsen med taxi. 
Där trafikplaneringen samt kostnader och antal turer där specialtaxi bryts ut separat 
kommer ses över.  

Thomas informerar om nuläget gällande införandet av tjänsten lektor inom skolan som 
kommunstyrelsen beslutade om tidigare i år. Tjänsten som lektor tillträddes efter 
sommaren och det har tagits fram en treårsplan för arbetet. Nästa utskott kommer Jakob 
Prestsele bjudas in för att presentera sin plan för utskottet. Fokus för arbetet som lektor 
kommer vara att utveckla modeller och metoder i klassrummen för att höja 
motivationen hos elever för att på så sätt kunna öka måluppfyllelsen. Lektors roll blir 
att först inventera nuläge och sedan ge lärare verktyg för att kunna öka motivationen 
hos elever. Information till vårdnadshavare och medborgare kommer gå ut om det 
arbete som lektor kommer utföra under de närmsta tre åren.  

Det man jobbar med nu är att ta fram ett ledningssystem för skolpsykolog enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL). Delegationsordningen kommer behöva revideras framöver.  

Thomas Berglund informerar utskottet om att vaccination av 12-15 åringar kommer 
inledas nästa vecka (v. 41) där skolan kommer vara Hälsocentralen behjälplig. 
Vaccineringen kommer ske i Oasen. Skolan kommer hjälpa till med 
samtyckesblanketter och organisationen runtomkring och hälsocentralen kommer utföra 
själva vaccinationen. Dos två kommer ges v.45. 

Ny rektor för vuxenutbildningen, Christer Joald, har nu börjat sin tjänst. Tanken är att 
göra en invigning av Vuxenutbildningen under hösten i de nya lokalerna i Rundvik.   

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 76 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. Under dagens 
sammanträde informerar barn- och utbildningschef Thomas Berglund om incidenter 
som skett vid bussangöringsplatsen. Det pågår ett arbete i samarbete med sektor 
samhällsbyggnad för att lösa den osäkra bussangöringsplatsen som nu finns. En vidare 
analys av inkomna incidenter och kräkningar kommer presenteras för barn- och 
utbildningsutskottet i slutet av 2021. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter för augusti-september 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 77 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.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2021-08-25 § 63 
Information - löpande uppföljning av måluppfyllelse sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 78 Dnr 2021-000417 042 

Delårsrapport januari - augusti 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari - augusti ett överskott på 7,4 
miljoner kronor jämfört med 2,1 miljoner kronor vid tertialrapport 1 samt mot 2020 där 
underskottet vid T2 var -2,9 miljoner kronor. Detta resultat är positivt påverkat av bland 
annat förändrad semesterlöneskuld på 4,4 miljoner kronor.  

Personalkostnaderna avviker positivt mot budget med 3,5 miljoner kronor och är 2,3 
miljoner kronor högre än föregående år. Den höga kostnadsnivån kvarstår med köp av 
huvudverksamhet, 2 miljoner kronor högre än budgeterat men 1,5 miljoner kronor lägre 
än motsvarande period 2020. 

Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 2,7 miljoner kronor mot tidigare 
uppskattad prognosen vid T1 0,6 miljoner kronor. Gällande köp av tjänst främst 
gymnasieskola och gymnasiesärskola kan verksamheten under oktober förbättra 
prognosen för resultat 2021 samt förbättra volymprognoserna för kommande budgetår.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport augusti tertialrapport 2 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Delårsbokslut för barn- och utbildningsutskottets verksamhetsområde fastställs och 
överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

 

________ 
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§ 79 Dnr 2021-000008 606 

Information - Skolpliktsbevakning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informeras barn- och utbildningsutskottet om ett 
skolpliktsbevakningsärende. Utskottet informeras om de åtgärder som vidtagits i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Rapport skolpliktsbevakning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Utskottet anser att skolan vidtagit de åtgärder som krävs utifrån i situationen. 
Återkoppling i ärendet önskas framöver.  

 

_______ 
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§ 80 Dnr 2021-000350 610 

Kvalitetsredovisning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

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.   

Verksamhetsutvecklare Tinny Byström informerar barn- och utbildningsutskottet kring  
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. Tinny sammanfattar Nordmalings skolas resultat, styrkor, brister 
och utmaningar. Utskottet får en genomgång av sammanfattande analyser av samtliga 
verksamheter inom skolans område. Pandemin har i olika utsträckning påverkat 
samtliga av skolans verksamheter. Nytt för i år är att analys för elevhälsans verksamhet 
också finns med i huvudmannens kvalitetsrapport. 

Beslutsunderlag 

Huvudmannens kvalitetsrapport 2020-2021 
Kvalitetsrapport Levarskolans fritids 2020-2021 
Kvalitetsrapport Levarskolan 2020-2021 
Kvalitetsrapport Lögdeå skola 2020-2021 
Kvalitetsrapport Kyrkovallens skola 2020-2021 
Kvalitetsrapport Grundsärskolan 2020-2021 
Kvalitetsrapport Artediskolan 2020-2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 81 Dnr 2021-000435 610 

Information - Arbetsintegrerad lärarutbildning inriktning fritidshem 
inför höstterminen 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Umeå universitet har skickat ut en förfrågan till länets kommuner om att delta i 
arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) med inriktning fritidshem för höstterminen 2022. 
Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar utskottet om vad ett deltagande 
kan innebära för Nordmalings kommun. 

Beslutsunderlag 

Förfrågan till skolhuvudmän inför höstterminen 2022 
Bilaga 1 AIL fritidshem 
Bilaga 2 VFU-handledare till AIL-studenter 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsutskottet ger barn- och utbildningschef i uppdrag att anmäla 
intresse att delta.  

 

_______ 
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§ 82 Dnr 2021-000429 006 

Sammanträdesplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar i 
störts möjliga mån 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 och 
Hälso- och sjukvårdsnämndens tider samt sport- och påsklov. Därtill är förslaget 
anpassat efter kommunallagens krav om behandling av budget samt delårsrapport och 
kommunens interna ekonomiska processer.  

Vid följande tillfällen har inte en krock med Regionfullmäktiges (eller RF-grupp) 
sammanträdesdagar kunnat undvikas: 24 april (AU), 10 oktober (KS) och 28 november 
(KS). 

Regionresa 26  28 september (AU, SU, BU) 

Den 8 juni planeras kommunstyrelsen sammanträda på en onsdag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Förslag  sammanträdesplan 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Föreslagen sammanträdesplan för barn- och utbildningsutskottet antas för 2022. 

 

________ 
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§ 83 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

 

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

 

_______ 
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§ 84 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet meddelas följande; 

 

Skolverket har beslutat att delvis bevilja Nordmalings kommuns ansökan om 
statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller 
specialpedagogiska insatser för 2021, dnr 2021-361-047 

 

_______ 

 

 




