
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

1(14) 

  
 

Plats och tid 

 

Kommunkontoret fredagen den 11 januari 2019 kl. 08:30-14.10, ajournering för 

lunch 12:00-12:45 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2019-01-14 kl. 16:00 

 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

___________________________________ Paragrafer §§ 5-15 

 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 2019-01-11 

  

Datum för anslags 

uppsättande: 2019-01-14 

Datum för anslags 

nedtagande: 2019-02-05 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunkontoret  

  

 

 
  

 

 
 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

2(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarande: 

Beslutande:   Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 

  Billy Moström (s), vice ordförande 

  Staffan Nyblom (c) 

  Anders Jonsson (c) 

Carin Ahlfeldt (s), tjänstgörande ersättare för Björn Forsberg 

(s) 

 

Övriga:  Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare 

  Petronella Johansson (c), ej tjänstgörande ersättare 

  Anna-Karin Lundberg (kd), ej tjänstgörande ersättare 

  Cecilia Karlsson, förskolechef § 9 

  Thomas Berglund, Barn- och utbildningschef 

  Anna Hallgren, sekreterare  

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

3(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 

§ 5 Dnr 63891 
Fastställande av föredragningslistan ................................................................................. 4 

§ 6 Dnr 67862 
Val av justerare och tid för justering ................................................................................. 5 

§ 7 Dnr 49103 
Anmälan av nya frågor ...................................................................................................... 6 

§ 8 Dnr 67479 

Studiebesök på Artediskolan ............................................................................................. 7 

§ 9 Dnr 63894 

Information från barn- och utbildningschef ...................................................................... 8 

§ 10 Dnr 2017-000077 620 
Information om kränkande behandling ............................................................................. 9 

§ 11 Dnr 2018-000436 610 
Information - Skolinspektionens tillsyn och granskning av Nordmalings kommun 201810 

§ 12 Dnr 2015-000385 611 
Information - Stadieindelning vid Nordmalings skolor .................................................. 11 

§ 13 Dnr 79422 
Studiebesöksplan 2019 .................................................................................................... 12 

§ 14 Dnr 46585 
Kurser och konferenser ................................................................................................... 13 

§ 15 Dnr 69223 
Meddelanden ................................................................................................................... 14 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

4(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag.  

 

_________ 

 

      

      

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

5(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 Dnr 67862  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande. Justeringen är föreslagen att ske måndagen 

den 14 januari kl. 08:00 

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Billy Moström (s) utses justera jämte ordförande. Justeringen sker måndagen den 14 

januari kl. 16:00  på kommunkontoret.  

 

_________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

6(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

Inga nya frågor anmäls.    

 

_________ 

 

      

      

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

7(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 Dnr 67479  

Studiebesök på Artediskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde har barn- och utbildningsutskottet haft studiebesök på 

Artediskolan. Rektor Anna Conradsson informerade om vuxenutbildningen och 

språkintroduktion. Rektor Birgitta Tornvall informerade om Artediskolans arbete i stort. 

Artediskolans studievägledare informerade också utskottet om Nordmalings kommuns 

kommunala aktivitetsansvar för de elever som har avslutat sina gymnasiestudier i förtid.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

_________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

8(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 

om begreppet skolkultur och hur den påverkar skolan. Thomas Berglund informerar 

vidare om tillgänglighet för alla i klassrummen även för de med funktionsnedsättningar.  

 

Vidare informerar barn- och utbildningschef Thomas Berglund om rekryteringar som 

gjorts under den senaste tiden inom sektor utbildning. 

 

Förskolechef Cecilia Karlsson informerar barn- och utbildningsutskottet om barn med 

särskilda behov i förskolans verksamheter och vilka resurser som finns tillgängliga. Det 

är många barn med behov av särskilt stöd inom förskolan i Nordmalings kommun.  

    

_________ 

      

      

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

9(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 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 redovisar barn- och utbildningschef Thomas Berglund 

inrapporterade incidenter.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

_________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

10(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 2018-000436 610 

Information - Skolinspektionens tillsyn och granskning av 

Nordmalings kommun 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av förskoleklass, grundskolan, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning. 

Skolinspektionen har under september 2018 genomfört Huvudmannatillsyn samt riktad 

kvalitetsgranskning av Kyrkovallen. Skolinspektionen konstaterar i tillsynen att 

Nordmalings kommun inte uppfyller författningskraven avseende förutsättningar för 

utbildningen i fritidshemmen samt styrning och utveckling av utbildningen.  

 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund har vid barn- och utbildningsutskottets 

sammanträde den 21 november 2018 redovisat handlingar i ärendet till utskottet och 

fick under sammanträdet i uppdrag att återkomma till utskottet den 11 januari 2019 med 

svar till Skolinspektionen i frågan.  

 

Svaret med åtgärder ska inkomma till Skolinspektionen den 28 februari. Barn- och 

utbildningschef Thomas Berglund informerar om att de arbetar med svaret till 

Skolinspektionen.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-11-21 § 106 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

_________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

11(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 2015-000385 611 

Information - Stadieindelning vid Nordmalings skolor 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 

hur arbetet sett ut rörande stadieindelning vid Nordmalings skolor hittills samt 

kommande insatser som planeras ske framöver i processen.  

 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar om att han kommer arbeta fram 

ett förslag gällande stadieindelning och presentera för barn- och utbildningsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2015-05-27  

Protokollsutdrag 2015-06-08 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

_________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

12(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 79422  

Studiebesöksplan 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet ska fastställa en studiebesöksplan för 2019.  

      

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Besöka Lögdeå skola den 13 mars 2019 efter barn- och utbildningsutskottets 

sammanträde. Utskottet ska på nästa sammanträde den 20 februari fastställa en 

studiebesöksplan för 2019.  

 

_________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

13(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit till barn- och 

utbildningsutskottet.  

 

_________ 

 

      

      

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-11 
Sida 

14(14) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 69223  

Meddelanden 

Information om synpunkter angående bidrag till två fristående förskolor. Dokid 84461 

Delegationsbeslut tilläggsbelopp Engelska skolan, dnr: 2018-568-605 

Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik, dnr: 2018-691-047 

Statsbidrag lärarlyftet HT-2018, dnr: 2018-682-047 

Statsbidrag entreprenörskap i skolan 2018, dnr: 2018-681-047 

Statsbidrag för fritidshemssatsningen för 2017/2018, dnr: 2018-685-047 

Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2017, dnr: 2018-691-047 

Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018, dnr: 2018-693-047 

Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 2017/2018, dnr: 2018-695-047 

Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 2017/2018, dnr: 2018-694-047 

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2018/2019, dnr: 

2018-690-047 

Statsbidrag för undervisning under skollov för 2018, dnr: 2018-687-047 

Statsbidrag för undervisning under skollov för 2018, dnr: 2018-688-047 

Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2018/2019, 

dnr: 2018-686-047 

Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2018, dnr: 

2018-684-047 

Statsbidrag säkerhetshöjande åtgärder 2018, dnr: 2018-683-047 

 

_________ 

 

       

      

 

 


