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Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-11-06 
Sida 

1(14) 

  
 

Plats och tid 

 

Kommunkontoret onsdagen den 6 november 2019 kl. 08:30-16:30 med 

ajournering för lunch kl. 11:40-12:40. 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (s) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 11 november klockan 08:00. 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

____________________________________ Paragrafer §§ 83-93 

 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 2019-11-06 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-11-11 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-12-03 

Förvaringsplats för 

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

  Petronella Johansson (c) 

  Anders Jonsson (c) 

  Billy Moström (s) 

Carin Ahlfeldt (s), tjänstgörande ersättare för Björn Forsberg 

(s) 

 

 

Övriga:  Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare 

  Malin Holmberg Classon, specialpedagog § 87 

  Kristin Gunnarsson, logoped § 87 

  Kamilla Spovmark, resurslärare matematik § 87 

  Angelica Holst, ekonom § 89 

  Ulf Nygård, ekonom § 89 

  Fredrick Berglund, rektor § 91 

  Birgitta Tornberg, rektor § 91 

  Anna Hällgren Conradsson, rektor § 91 

  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 

  Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 83 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 84 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 måndagen den 11 

november kl. 08:00 på kommunkontoret. 

 

_________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 
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§ 85 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls. 

 

__________ 
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§ 86 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar om innehållet i presidie- och 

skolchefsträffen i Lycksele som gick av stapeln i oktober. Ett nytt samverkansavtal för 

gymnasiet har tagits fram med mindre justeringar och som gäller från och med januari 

2020. Avtalet berör inte priser för gymnasieutbildningar utan gällande prisnivåerna är 

det respektive skola som sätter. Under konferensen berördes frågor kring 

gymnasieantagningen där servicenivån under sommartid fått kritik. Det fattades ett 

beslut att se över uppdraget kring antagningen. För det bildades en arbetsgrupp. 

Gruppen ska se över verksamhet, utvecklingsmöjligheter, digitalisering av tjänster, 

bemanning, struktur, GDPR samt elevregister gällande gymnasieantagnigen.  

Det informerades även kring länsgemensam elevdatabas för gymnasiet. Det gäller den 

uppföljningen av elever som kommunerna enligt lag har ansvaret för. Det är en 

utmaning att följa upp samtliga elever. Arbetet med en länsgemensam elevdatabas för 

gymnasiet har pågått i regionen under många år men har nu pausats då en statlig 

utredning har påbörjats kring en gemensam elevdatabas för att kunna ha uppföljning på 

kommunens elever. 

Uppdaterat överenskommelse Västerbottenvux som ska ge ett fördjupat samarbete inom 

kommunal vuxenutbildning i Västerbottens län. Överenskommelsen ersätter den 

tidigare överenskommelsen från 2013.  

Thomas uppdaterar barn- och utbildningsutskottet kring nuläget för samverkan BU/SU. 

Det gäller bland annat arbetet med HLT-team och problematisk skolfrånvaro, behov av 

gemensamma utbildningar/kompetenshöjningar, utbildning föräldrar, behov av interna 

rutiner samt strukturer för nätverkande mellan IFO och skolan. Thomas kommer ta upp 

dessa punkter till kommunstyrelsen.  

 

_________      
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§ 87 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Malin Holmberg Classon, specialpedagog, Kristin Gunnarsson, logoped och Kamilla 

Spovmark, resurslärare matematik informerar barn- och utbildningsutskottet om 

Nordmalings kommuns antagna läs- och skrivplan samt matematikplan. 

Malin inleder och informerar om elevhälsan organisation och strategiska arbete med 

ledstänger. Ledstängerna är styrdokument som ska finnas till stöd för all personal inom 

sektor utbildning. De ledstänger som hittills tagits fram är; 

 Läs- och skrivplan 

 Matematikplan 

 En plan för ökad skolnärvaro 

 En rutin för mottagandet av elever vid särskola 

 Plan för övergång mellan stadier - överlämning mellan stadierna 

 Handlingsplan för att ta emot nyanlända elever 

 

Nordmalings kommuns läs- och skrivplan (handlingsplan för läs- och skrivutveckling) 

har arbetats fram under många år och är reviderad ett antal gånger. Handlingsplanen är 

ett viktigt verktyg för att identifiera de elever som behöver stöd i läsning och skrivning. 

Tanken med handlingsplanen är den ska fungera som en ledstång för hur 

undervisningen och screening av elever ska gå till gällande läs- och skrivkunskaper.  

Nordmalings kommuns matematikplan är nyligen antagen. Matematikplanen liknar i 

många delar den för läs- och skrivkunskap men skiljer sig också i andra delar. 

Uppdraget med planen påbörjades 2017 där lärare från samtliga årskurser förutom 

förskola och föreskolaklass var med och tog fram planen. Fokus i handlingsplanen är 

taluppfattning, det är grunden i matematik och det är där man oftast ser svårigheter. Det 

finns behov av ett tydligt mandat kring vilka som ska fortsätta driva implementeringen 

av matematikplanen.   

      

_________      
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§ 88 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 oktober 2019 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 
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§ 89 Dnr 2019-000576 042 

Månadsrapport per september 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari – september ett underskott på -

6,6 miljoner kronor jämfört med samma period 2018 då underskottet var -2,3 miljoner 

kronor. 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 

Månadsrapport per september 2019 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Månadsrapport per september 2019 överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_________ 
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§ 90 Dnr 2019-000581 041 

Verksamhetsplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde redovisar barn- och utbildningschef Thomas Berglund 

förslag på verksamhetsplan för 2020. Inom sektor utbildning är bland annat följande 

insatser planerade för nästa år; 

Målsättningen att höja skolresultaten och därmed i kommunjämförelser förbättra värden 

är grundläggande i sektor utbildnings verksamheter. Skolutvecklingen skall bedrivas på 

vetenskaplig grund av rektorer tillsammans med all personal. Digitaliseringen av 

föräldraenkäter inom förskolan skall genomföras och samordnas i gemensamt verktyg 

tillsammans med grundskolan. Resultaten av föräldraenkäterna och elevenkäter skall 

analyseras samt beaktas inom enheternas systematiska kvalitetsarbete. 

Fortsatt fokus på barn/elevers trygghet i förskolan/skolan och studiero i klassrum. 

Likabehandlingsplaner upprättade enligt identifierade utvecklingsområden ska 

förankras bland all personal. 

Sektor barn-och utbildnings aktiviteter inom ekonomiska åtgärder ligger till grund för 

arbetet mot en budget i balans 2020. Kontinuerliga analyser sker vid månads-samt 

tertialrapporteringar där effekten av åtgärderna skall bedömas. Generell ekonomisk 

återhållsamhet med klok hushållning av resurser skall kommuniceras tydligt till all 

personal.  

Samverkan och samarbete med social sektor runt barn/elever skall förbättras genom 

nätverksarbete samt genom arbete inom HLT-teamen (Hälsa lärande och trygghet). 

Vuxenutbildningen skall ingå i funktionssamarbete runt vuxna i Nordmaling 

tillsammans med Arbetsmarknadsenheten (AME), Integration och andra aktörer runt 

målgruppen med fokus på ökad sysselsättning.     

Beslutsunderlag 

Förslag verksamhetsplan 2020 - muntlig redovisning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen är delgiven utskottet och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut.  

 

_________ 
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§ 91 Dnr 2019-000434 610 

Kvalitetsredovisning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund presenterar huvudmannens 

kvalitetsrapport som baseras på de kvalitetsredovisningar som utformats för 

Nordmalings skolor, fritidshem och förskolor för perioden 2018-2019 gällande det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

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.   

Beslutsunderlag 

Huvudmannens kvalitetsrapport 2019 

Protokollsutdrag 2019-10-03 § 79 

Kvalitetsrapport 2018-2019 Gräsmyr Fritids 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Gräsmyr skola 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Levarskolan och Håknäs fritidshem 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Levarskolan 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Lögdeå skola 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Lögdeå och Rundviks fritidshem 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Artediskolan 

Kvalitetsrapport 2019-2019 SI 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Kyrkovallen 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Vuxenutbildning 

Kvalitetsrapport 2019-2019 Förskola 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

_________ 
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§ 92 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

 

________ 
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§ 93 Dnr 69223  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut från Skolinspektionen om att uppföljning av ärende kan avslutas rörande ärendet 

anmälan om kränkande behandling vid Levarskolan, dnr 2019-095-606. 

 

Förlängning av skolskjutsavtal med Björkstaden taxi till och med 2021-02-28, dnr 

2019-582-623 

 

Skolverket har beslutat att godkänna redovisningen av hur statsbidraget entreprenörskap 

2018 använts, dnr 2018-682-047. 

 

________ 

 

      

      

 

 


