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Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-05-29 
Sida 

1(122) 

  
 

Plats och tid 

 

BU-sammanträdesrum, onsdagen den 29 maj 2019 kl. 08:30-13:00 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Björn Forsberg (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, tisdagen den 4 juni kl. 08:00  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

_________________________________ Paragrafer §§ 53-61 

 Anna Hallgren  

Ordförande 

 

_________________________________ 

Anna-Karin Nilsson (m) 

 

   

Justerare 

_________________________________ 

Björn Forsberg (s) 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-05-29 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-06-04 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-06-26 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 

  Anders Jonsson (c) 

Petronella Johansson (c), tjänstgörande ersättare för Staffan 

Nyblom (c) 

  Billy Moström (s) 

  Björn Forsberg (s) 

 

 

Övriga:  Anna-Karin Lundberg (kd), ej tjänstgörande ersättare 

  Cecilia Karlsson, Förskolechef §§ 53-55, 57 

  Tinny Bylund, Rektor/Ledningsstöd § 57 

  Maria Holmberg Classon, Specialpedagog § 57 

  Jenny Theolin, Skolpsykolog § 57 

  Maria Lundqvist Brömster, Socialsekreterare § 57 

  Angelica Holst, ekonom § 59 

  Thomas Berglund, Barn- och utbildningschef §§ 53-59 

  Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 53 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag.  

 

_________ 
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§ 54 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 

Björn Forsberg (s) utses justera jämte ordförande. Justeringen sker tisdagen den 4 juni 

kl. 08:00 på kommunkontoret.  

 

_________ 
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§ 55 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls.  

 

_________ 
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§ 56 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar om konsekvenserna av att 

Hörnsjö friskola lägger ned sin verksamhet. Det rör sig om 31 elever som ska välja 

plats inom kommunens skolor. Frågeställningar från föräldrar har rört skolval, 

skolskjuts och elevresurser. Föräldrainformation har getts och överlämning och 

besöksdagar sker för eleverna.   

 

Thomas informerar om nuläget gällande arbetet med stadieindelning. Som det ser ut 

kommer det inte gå att genomföra en optimal lösning där man får plats ett stadie per 

hus. Under nästa år kommer ett förslag på stadieindelningen att presenteras för 

utskottet. Gällande fritidshemmen så krävs en tillfällig lösning för hösten 2019. 

 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar vidare om att 

arbetsbelastningen för ledningen är hög inom sektor barn- och utbildning. Att få rätt 

resurser på rätt plats i rätt tid är en stor utmaning när det kommer till bemanningen i 

skola och förskola.     

 

_________ 
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§ 57 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Barn- och utbildningsutskottet inleder dagens sammanträde med studiebesök på 

förskolorna Tulpanen och Speldosan som är belägna i Nordmalings tätort. 

 

Information om förskolans verksamhet i Nordmalings kommun 

Förskolechef Cecilia Karlsson informerar utskottet om förskolans historia, nutid och 

framtida utmaningar, både nationellt och för förskolans verksamheter i Nordmalings 

kommun. År 2010 blev förskolan en egen skolform, vilket innebär att det ska ske 

undervisning i förskolan. Cecilia informerade om att det kommer utformas en 

digitaliseringsplan för Nordmalings kommuns förskolor utifrån den nya läroplanen.  

 

Nya rutiner för incidentrapportering – kränkande behandling 

Tinny Byström, ledningsstöd/rektor, informerar utskottet om nya rutiner för 

incidentrapporteringen inom skolan. Det pågår ett likabehandlingsarbete inom sektor 

utbildning för att bättre kunna följa upp kränkningar och mobbning. Tinny har utformat 

en ny digital blankett som gäller för alla sektor utbildnings verksamheter. Tinny har 

även utformat en ny incidentrapporteringsmall för sammanställningen av 

incidentrapporter som redovisas för barn- och utbildningsutskottet. I augusti kommer en 

utbildning kring likabehandling genomföras inom sektor utbildning. 

Likabehandlingsteam/trygghetsteam kommer sedan finnas på varje enskild enhet.      

 

Behovsinventering av elever med särskilda behov – grundskolan 

Malin Holmberg Classon, specialpedagog och Jenny Theolin, skolpsykolog, informerar 

om den behovsinventering av elever med särskilda behov som genomförts inom 

grundskolan.  

Maria Lundqvist Brömster, socialsekreterare informerar utskottet om vad som 

framkommit hittills i projektet samverkan mellan BU och SU. Det som sektorerna 

behöver arbeta med framöver är bland annat; uppdatera rutinerna för orosanmälan i 

samtliga sektor utbildnings verksamheter, socialtjänsten behöver uppdatera rutiner för 

återkoppling och vara mer tillgängliga samt att samarbete mellan socialtjänst och 

elevhälsa efterfrågas. Maria arbetar även med verktyg och arbetssätt för att hantera 

problematisk skolfrånvaro.    

      

_________      
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§ 58 Dnr 2017-000077 620 

Information om kränkande behandling 

Sammanfattning av ärendet 

Information om kränkande behandling är en stående punkt på utskottets dagordning. 

Vid dagens sammanträde tar barn- och utbildningsutskottet del av nya rutiner för 

incidentrapporteringen som återfinns under § 57 Information från verksamheterna.  

 

_________ 
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§ 59 Dnr 2019-000298 042 

Tertialrapport 1, 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari - april ett underskott på -4,7 

Mkr jämfört med 2018 då underskottet var -2,9 Mkr. Den höga kostnadsnivån kvarstår 

med högre personalkostnader och fler köp av platser än motsvarande period 2018. De 

flesta verksamhetsgrenarna inom utskottet uppvisar ett underskott. 

Intäkterna avviker positivt 1,4 Mkr jämfört med budget och avser främst statsbidrag, 

momsintäkter och försäljning av platser. Personalkostnaderna avviker negativt med -1,5 

Mkr samt köp av platser  -2,4 Mkr. BU har erhållit mer i bidrag under årets första fyra 

månader än budgeterat men är ändå 0,4 Mkr lägre än utfallet 2018 samt har kostnaderna 

ökat med 4,9 Mkr mellan åren. Prognosen för helåret räknas i dagsläget utifrån utfall T1 

Helårsprognosen för beräknas till ett underskott på -14,2 Mkr.      

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1, 2019 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1, 2019 

 

_________ 
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§ 60 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

En inbjudan till kurser och konferenser har inkommit till Barn- och 

utbildningsutskottet;  

Konferens - Aktuell skolpolitik 2019, Årets tema: Lärande och hälsa. Piteå 28-29 

augusti. Förra utskottssammanträdet beslutade barn- och utbildningsutskottet att 

avvakta beslut om deltagande i konferensen till dagens sammanträde.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar att inte skicka någon till ovan nämnda konferens 

på grund av det rådande ekonomiska läget.   

 

_________ 
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§ 61 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse från D7 Bygdens Intresseförening med anledning av Hörnsjö Friskolas beslut 

att avveckla skolverksamheten, dokid 87230 

 

Beslut gällande personalförstärkningar inom elevhälsan 2019, dnr 2019-103-047 

 

Anmälan till Justitieombudsmannen (JO) för brister i handläggningen av ansökan om 

fritidsplats, dnr 2019-279-716 

 

_________ 

 

 

      

      

 

 


