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Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-10-03 
Sida 

1(14) 

  
 

Plats och tid 

 

Kommunkontoret, torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 08:30-14:00, ajournering 

för lunch mellan 12:00-12:45. 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredagen den 4 oktober kl. 13:00.  
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

_______________________________________ Paragrafer §§ 72-82 

 Anna Hallgren  

Ordförande 

 

_______________________________________ 

Anna-Karin Nilsson (m) 

 

   

Justerare 

_______________________________________ 

Billy Moström (s) 

 

   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-10-03 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-10-04 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-10-28 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret 

  

 

Underskrift 
  

 
 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 

  Staffan Nyblom (c) 

  Anders Jonsson (c), tjänstgörande §§ 72-78, 80-82 

  Billy Moström (s) 

  Björn Forsberg (s) 

Petronella Johansson (c), tjänstgörande ersättare för Anders 

Jonsson (c) § 79  

 

Övriga:  Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare 

  Maria L Brömster, socialsekreterare § 76 

  Angelica Holst, ekonom § 78 

  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef  

  Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 72 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag. 

 

________ 

      

      

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 
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§ 73 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 fredagen den 4 

oktober kl. 13:00 på kommunkontoret. 

 

_________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 
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§ 74 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

En ny fråga anmäls under dagens sammanträde; 

Jan Persson (m) lyfter frågan under sammanträdet gällande Svenska dagbladets 

artikelserie om undervisning. Den aktuella artikeln berörde frågan hur undervisningen 

idag ser ut kontra hur forskning anser att undervisningen bör ske. Två Umeåforskare 

uttalade sig kring hur matematikundervisning enligt forskning ska gå till och att 

undervisningen idag ser helt annorlunda ut. Jan Persson (m) undrar om ett samarbete 

med de forskarna skulle kunna komma till skott. Frågan skickas till beredning. 

  

      

_________ 
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§ 75 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Statsbidrag 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 

om statsbidrag. Statsbidraget Likvärdig skola fungerar som ett ramverk där man 

rekvirerar pengar. Skolverket har meddelat att statsbidraget för likvärdig skola kommer 

bli större under nästa år (2020). Det bygger på att man inte kan minska nyckeltalen (i 

det reguljära arbetet) då statsbidragets syfte är för att utveckla verksamheterna. 

Kommunen måste hålla sig till ramarna annars minskas statsbidragen. Thomas 

informerar vidare om att statsbidraget lågstadiesatsningen kanske försvinner till nästa 

år. Thomas redovisar de insatser och resurser som har kunnat införas tack vare 

statsbidragen.  

Läsårstider 2020-2021 

Thomas informerar om att läsårstider 2020/2021 kommer behandlas under skolchefs- 

och presidiekonferensen i Lycksele den 16-17 oktober. Läsårstiderna kommer till 

utskottet för beslut senare.  

Trafiksituation Artediskolan 

Utskottet får information kring att sektor samhällsbyggnad just nu arbetar för att hitta 

en bra lösning kring trafiksituationen på Artediskolan. Det gäller hämtning och lämning 

av buss. Det är även problematiskt för elever på Levarskolan som måste gå över en 

parkering för att komma till matbespisningen. 

Arbetsmiljöverkets granskning av förskolans systematiska arbetsmiljöarbete 

Fyra av Nordmalings förskolor kommer under slutet av oktober granskas. Fokus för 

granskningen är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporten kommer till jul.  

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen har ansvar för elever som riskerar 

eller redan hoppat av sina gymnasiestudier. Kommunen har ett dokumenteringskrav, ett 

rapporteringskrav till SCB samt ett krav att sätta in insatser för de elever som berörs av 

KAA. Nytt är att Nordmalings kommun fått en modul för att kunna dokumentera på ett 

bättre sätt. Thomas informerar om att det finns en tanke om att söka projektpengar för 

att förbättra arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Just nu är fem (5) elever i 

insats men det är ett stort mörkertal.  

      

__________      
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§ 76 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Lundqvist Brömster, socialsekreterare, informerar barn- och utbildningsutskottet 

om hur sektor utbildning arbetar med elever med problematisk skolfrånvaro. Barn- och 

utbildningsutskottet får information om den plan för ökad skolnärvaro som nyligen 

antagits. Planen för ökad skolnärvaro syftar till att tidigt upptäcka och agera, tydliggöra 

ansvaret och ha en bra dokumentation och samverkan med andra aktörer. Maria 

redovisar om definitioner av frånvaro som finns i planen. Maria informerar vilka tidiga 

tecken på frånvarobeteende som finns. Problematisk skolfrånvaro finns hos både hög- 

och lågpresterande elever. Slutligen informerar Maria om framgångsfaktorer för att få 

tillbaka elever till skolan.  

Sammanträdet ajournerades klockan 09:15 för studiebesök på Artediskolan där rektor 

Birgitta Tornberg informerade om hur det ser ut med frånvaro på Artediskolan och hur 

de arbetar främjande och förebyggande med problematisk skolfrånvaro.  

 

_________ 
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§ 77 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 information rörande 

kränkande behandling. En sammanställning av den senaste månadens inkomna 

incidentanmälningar redovisas för barn- och utbildningsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning - inkomna incidentanmälningar september 2019 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 
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§ 78 Dnr 2019-000500 042 

Delårsrapport januari - augusti 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari - augusti ett underskott på -3,3 

miljoner kronor jämfört med 2018 då underskottet vid T2 var -1,9 miljoner kronor. 

Resultatet är dock positivt påverkat av effekten av förändrad ferielöneskuld. Den höga 

kostnadsnivån kvarstår med högre personalkostnader och fler köp av platser än 

motsvarande period 2018. De flesta verksamhetsgrenarna inom utskottet uppvisar ett 

underskott.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport januari-augusti 2019 för sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Delårsrapporten läggs till handlingarna och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

 

_________ 
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§ 79 Dnr 2019-000434 610 

Information - Kvalitetsredovisning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet informerades under dagens sammanträde kring de 

kvalitetsrapporter som de olika verksamheterna inom sektor utbildning utformat för 

perioden 2018-2019 gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Till kommande 

sammanträde i november kommer huvudmannens rapport att presenteras för utskottet. 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund efterfrågar reflektioner och förslag från 

ledamöterna i barn- och utbildningsutskottet till huvudmannens rapport. De ska skickas 

in senast den 17 oktober till barn- och utbildningschef Thomas Berglund.  

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport Vuxenutbildning 2018-2019 

Kvalitetsrapport Kyrkovallen 2018-2019 

Kvalitetsrapport Språkintroduktion 2018-2019 

Kvalitetsrapport Artediskolan 2018-2019 

Kvalitetsrapport Lögdeå och Rundvik fritidshem 2018-2019 

Kvalitetsrapport Lögdeå skola 2018-2019 

Kvalitetsrapport Levarskolan 2018-2019 

Kvalitetsrapport Levar och Håknäs fritidshem 2018-2019 

Kvalitetsrapport Gräsmyr skola 2018-2019 

Kvalitetsrapport Gräsmyr fritidshem 2018-2019 

Kvalitetsrapport förskola 2018-2019 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 80 Dnr 2019-000502 006 

Sammanträdesplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanträdesplan för 2020 behöver fastställas. Förslag på sammanträdesdagar har 

upprättats för allmänna utskottet, sociala utskottet, barn- och utbildningsutskottet, 

kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2020 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-13 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Godkänna sammanträdesplan med ändring av barn- och utbildningsutskottets 

sammanträde den 22 januari 2020 till måndagen den 13 januari. Eventuella beslut om 

ändrade tider utöver det under 2020 beslutas av ordförande. 

 

_________ 
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§ 81 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit till dagens sammanträde. 

 

Barn- och utbildningschef uppmanar att ha koll på nationella skolpolitiska nätverk och 

konferenser, bland annat Skolriksdag.  

 

________ 
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§ 82 Dnr 69223  

Meddelanden 

Angående Arbetsmiljöverkets kommande inspektion av förskolornas verksamhet, dnr 

2019-425-020 

 

Riksrevisionen har beslutat att inleda en nationell granskning av undantag från 

skolplikten, dnr 2019-426-610 

 

Beslut om sammanfattande betyg i NO och SO för åk 6 under läsåret 2019/2020, dnr 

2019-427-611 

 

Tecknat avtal med Atea, 100 %-klubben som innebär ett arbete att öka it-återtaget, dnr 

2019-506-610 

 

Beslut om avslag gällande ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola 

vid Drottning Blankas gymnasieskola i Umeå, dokid 88871 

 

Svar med de åtgärder som vidtagits angående Barn- och elevombudets beslut angående 

anmälan enligt kap. 6 skollagen, dnr 2019-095-606 

 

_________ 

      

      

 

 


