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Plats och tid
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Utses att justera

Billy Moström (s)
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Barn- och utbildningsutskottet

Närvarande
Beslutande:

Anna-Karin Nilsson (m), ordförande
Petronella Johansson (c)
Jan Persson (m), tjänstgörande ersättare för Anders Jonsson
(c)
Billy Moström (s)
Björn Forsberg (s)

Övriga:

Elisabeth Bäckman, rektor Kyrkovallen § 32
Thomas Berglund, barn- och utbildningschef
Anna Hallgren, sekreterare

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 93745

Upprop
Upprop genomförs.
______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr 63891

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag.
______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 31

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 23 april
klockan 10:00.
______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 85534

Information från verksamheterna
Sammanfattning av ärendet
Elisabeth Bäckman, rektor för Kyrkovallens skola och grundsärskola, informerar barnoch utbildningsutskottet om nuläget och framtida arbetsområden för rektorsområdet.
Kyrkovallens grundskola består av årskurs 4-6 och grundsärskola (1-9) med tillhörande
fritidsverksamhet.
Elisabeth presenterar för utskottet de uppsatta mål för rektorsområdet för läsåret 20202021 och hur nuläget har sett ut gällande måluppfyllelsen som påverkats en del av den
rådande pandemin. Målen består bland annat av att höja procentantalet godkända i
matematik, stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt genom att utveckla ett
bestående kollegialt lärande på skolan samt elevledda utvecklingssamtal genom att
utveckla upplägget med bättre och väl implementerade rutiner.
Utskottet får också ta del av statistik utifrån sammanställning av den senast genomförda
elevenkäten på Kyrkovallen. Elisabeth redovisar resultatet som bland annat visar på att
de flesta känner sig trygga i klassrummet och på rasterna. 29 % anser att de får för svåra
arbetsuppgifter och 33 % upplever att de får för lätta uppgifter. Nulägesanalysen utifrån
sammanställningen av elevenkäterna visar på att skolan måste arbeta med att hitta
uppgifter på rätt nivå för varje elev kan förbättra arbetsro och öka tryggheten i
klassrummet.
Elisabeth informerar hur den rådande pandemin påverkat elever, undervisning, personal
och rektor för rektorsområdet.
Elisabeth informerar om de utmaningar som ser framöver som bland annat består av;
fortsätt arbete med studiero och elevnärvaro eftersom att problematisk skolnärvaro går
neråt i åldrarna.
Gällande grundsärskolan presenterar Elisabeth de utmaningar som hon ser framöver.
Utmaningarna består av att hitta gemensam planeringstid för pedagoger och assistenter,
det är en stor spännvidd på eleverna, begränsade lokaler, samarbete mellan praktiska
ämneslärare och särskolans personal samt integrering av elever med olika läroplaner.
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
_______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 33

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 delger information från Region Västerbotten gällande
nuläget i regionen när det gäller smittspridning av covid -19 inom länets skolor. Det är
en större påverkan efter påsklovet. Förebyggande/ingripande åtgärder som tagits är
fjärrundervisning för vissa årskurser samt för vissa klasser efter dialog med smittskydd.
Husvikarier förlängs också som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridning.
Thomas informerar om hur samverkan internt och med externa aktörer ser ut vid
konstaterade/misstänkta fall av smitta.
Thomas Berglund ger utskottet återkoppling kring nuläget för Gräsmyrs skola där man
påbörjat rekrytering av lärare. Lösningen med en husvikarie har fallit väl ut.
Thomas går igenom pågående rekryteringar och andra nyheter inom organisationen för
sektor utbildning. Utskottet får också information om processen med den nya förskolan
där upphandling pågår och flytt av vuxenutbildning, de problem som uppstått med
genomförandet den nya utemiljön av Levarskolan på grund av avsaknad av ramavtal
samt arbetet med framtagandet av ett samverkansavtal med de fackliga
organisationerna.

Barn- och utbildningsutskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
_______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 34

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.
_______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 35

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. De risker som Thomas identifierar för sektor
utbildning utifrån fullmäktigemålen är; Ekonomi i balans även om de tre första
månadernas resultatet ser bra ut. Gällande meritvärde/resultat så ser Thomas en lägre
risk för åk 9 men långsiktigt påverkan är i nuläget oklart. Gällande målområdet att vara
en attraktiv arbetsgivare så är arbetsmiljön kraftigt påverkad. Det är en ökad
problematik barn och unga (BU-IFO). Thomas presenterar åtgärder utifrån dessa
identifierade risker och de består bland annat av att förstärka arbetet med årets
kvalitetsrapport.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2021-03-03 § 22
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Lägga informationen till handlingarna.
_______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr 2020-000505 610

Granskning avseende barn i behov av stöd
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har konstaterat brister kring rutiner inom det systematiska kvalitetsarbetet
och är tidigare identifierade utvecklingsområden. En förbättrad systematisk uppföljning
kring särskilt stöd ger rektorer ökade möjligheter till höjd kvalitet i utvecklingsarbetet
samt ger kommunstyrelsen förbättrade underlag för att kunna tillse att skolorna har
tillräckliga resurser för att leva upp till gällande bestämmelser i skollagen.
Arbetet är påbörjat och planering pågår för att åtgärda de konstaterade bristerna.
Målbilden är att redan i årets huvudmannarapport belysa dessa områden och presenteras
för huvudmannen.
Beslutsunderlag
Granskningsrapport KPMG
Tjänsteskrivelse
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att utreda och
genomföra ett utvecklingsarbete för att:
Huvudmannens kvalitetsrapport för läsåret 2020-2021 skall innehålla uppföljning av
omfattningen av särskilt stöd för elever med behov samt att;
Upprätta förbättrade rutiner för systematisk uppföljning av hur det särskilda stödet för
elever med behov fungerar.
_______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr 2021-000153 042

Månadsrapport per mars 2021
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari-mars 2021 ett överskott på 0,1
miljoner kronor, jämfört med samma period 2020 då sektorn visade ett underskott på
4,9 miljoner kronor.
Verksamhetens intäkter är 4,8 miljoner kronor, vilket är 1,3 miljoner kronor högre än
budgeterat och jämfört med 2020 är det 0,4 miljoner kronor högre. Verksamhetens
kostnader är 51 miljoner kronor, vilket är 0,1 miljoner kronor högre än budgeterat och
2,6 miljoner kronor lägre än 2020.
Personalkostnaderna avviker negativt med 0,9 miljoner kronor mot budget. Jämfört
med samma period 2020 är personalkostnaderna lika.
Beslutsunderlag
Månadsrapport per mars 2021 - sektor barn och utbildning
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna Månadsrapport per mars 2021 för barn- och
utbildningsutskottets verksamhetsområden.
_______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr 2021-000174 620

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2020
Sammanfattning av ärendet
Vårdgivaren ska enligt 3 kap 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) årligen upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Genom patientsäkerhetsberättelsen ska de framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som
vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts.
Skollagen styr att det ska finnas tillgång till elevhälsa. De medicinska insatserna i
skolans elevhälsa utförs av skolsköterskor, skolläkare, logoped samt skolpsykolog.
Arbetet ska vara hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot
målen.
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) ska på utskottets uppdrag och i
enlighet med gällande författningar tillse att kvalitet och patientsäkerheten är hög.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-12
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2020
Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsan för
2020.
_______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr 46585

Kurser och konferenser
Sammanfattning av ärendet
Inga inbjudningar till kurser och konferenser inom sektor utbildnings område har
inkommit.
________

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr 69223

Meddelanden
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsutskottet delges följande meddelanden;
Skolinspektionen meddelar att Nordmalings kommun, tillsammans med 30 andra
kommuner, slumpmässigt utvalts att kvalitetsgranskas under våren 2021 utifrån
studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning, dnr 2021-095-615
Undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Cabonline Region Norr (skolskjuts taxi),
dokid 97738.
Skolverket har beviljat Nordmalings kommuns ansökan om statsbidrag för bättre
språkutveckling i förskolan för 2021, dnr 2021-111-047
Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av statsbidrag
för personalförstärkningar inom elevhälsan för 2019 utan återkrav, dnr 2019-103-047
Komplettering av svar till Skolinspektionen gällande en anmälan mot Kyrkovallens
skola har skickats in, dnr 2021-043-108
Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns ansökan om statsbidrag för
likvärdig skola för 2021, dnr 2021-124-047
Svar har skickats in till Skolinspektionen rörande den kvalitetsgranskning som
genomförts gällande huvudmannens hantering av klagomål mot utbildningen där ny
rutin tagits fram och skickats med, dnr 2020-059-610
Ny rutin har tagits fram gällande klagomålshantering för sektor utbildning, dnr 2021132-600
Överenskommelse har tecknats med Umeå Universitet rörande arbetsintegrerad
lärarutbildning (AIL) med antagning grundlärarprogrammet 4-6 höstterminen 2021, dnr
2020-518-610
Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande
Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2021, dnr 2021-134-047.
_______

Justerandes sign

Anna-Karin Nilsson
Bengt Joel Billy Moström

Utdragsbestyrkande

