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Plats och tid Oasen onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 08:30-11:40 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (s) 

Justeringens tid Måndag den 24 augusti klockan 11:00  

Underskrifter 
Sekreterare 

 
ANNA HALLGREN Paragrafer §§ 63-74 
  

Ordförande 
 
Anna-Karin Nilsson 

 

  

Justerare 
 
Bengt Joel Billy Moström 

 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-08-19 

 
Datum för anslags 
uppsättande: 2020-08-24 

Datum för anslags 
nedtagande: 2020-09-15 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Närvarande 
 
Beslutande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 
  Petronella Johansson (c) 
  Anders Jonsson (c), §§ 66-74 

Jan Persson (m), tjänstgörande ersättare för Anders Jonsson 
(c), §§ 63-66 
Billy Moström (s) 
Björn Forsberg (s) 

 
 
Ej beslutande: Jan Persson (m), ej tjänstgörande ersättare §§ 66-74 
 
 
 
Övriga:  Fredrick Berglund, rektor för rektorsområde 1 § 69 
  Katarina Persson, ekonom § 72 
  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 
  Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 63 Dnr 93745  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 64 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 65 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 24 
augusti klockan 11:00. 

 

_______ 
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§ 66 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

 

Jan Persson (m) ställer en fråga gällande om rutinerna inom barnomsorgen som nu 
gäller på grund av pandemin som lett till betydligt mindre sjukdom bland personal och 
barn borde fortgå även efter detta är över. Barn- och utbildningschef Thomas, 
informerar om att sektor utbildning kommer titta på detta när pandemin är över.   

 

_______ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2020-08-19
Sida

8(16)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

§ 67 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef, Thomas Berglund informerar om pågående 
organisationsförändringar gällande processen med ny rektorsorganisation (se 
information från verksamheterna § 69). Thomas informerar vidare om att Gräsmyrs 
skola kommer flytta samman till en skolbyggnad. Det som är kvar att arbeta med och se 
över är rektorsorganisationen för förskolan.  

Thomas Berglund delger information kring de ekonomiska åtgärder som beslutats av 
Kommunstyrelsen inom sektor utbildning. Barn- och utbildningsutskottet delges 
information om budget för 2021 utifrån bland annat investeringar samt arbetet med 
Nordmalings kommuns vision 2031 där den ska ligga som värdegrund i skolans arbete.  

Thomas presenterar årshjul och större aktiviteter för läsåret för sektor utbildning. 
Aktiviteterna består bland annat av systematiskt arbetsmiljöarbete, OSA-utbildning, 
samverkan med facken, lönerevision med lönekriterier inom skolan samt 
verksamhetsplan. 

Barn- och utbildningsutskottet uppmanas gå igenom årets verksamhetsplan. 
Förändringar inför kommande verksamhetsplan kommer tas upp på barn- och 
utbildningsutskottets sammanträde i oktober för beslut. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 68 Dnr 94000  

Information - skolstart 2020/2021 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 
om skolstarten för höstterminen 2020, läsåret 2020/2021.  

Thomas informerar om arbetet med pandemiberedskapen i Nordmaling som pågått de 
senaste månaderna. Gällande skolstarten för gymnasieskolan ser sektor utbildning över 
vilken information som bör gå ut till elever kopplat mot kollektivtrafiken för att minska 
smittspridningen. Kollektivtrafiksamordnare ser även över lokalerna på Resecentrum 
utifrån detta.  

Utskottet informeras också om arbetet som sker i grundskolan i Nordmaling gällande 
pandemiberedskapen.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 69 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Rektor för Levarskolan, Gräsmyrs skola, Lögdeå skola och fritidshemmen, Fredrick 
Berglund, informerar barn- och utbildningsutskottet om nuläge inom rektorsområde 1. 
Fredrick informerar om nya Levar/Artediskola (stadieindelning) och ny 
rektorsorganisation. Rektor Anna Conradsson Hällgren kommer överta vissa delar av 
rektorsområde 1 från och med den 1 september. Fredrick kommer ha Levarskolan med 
fritids, Gluggen samt Håknäs fritidshem. Lögdeå skola och Gräsmyr skola med 
fritidshem kommer Anna vara rektor för.  

Rektor Fredrick informerar om föregående läsår och framåt; överlag ökad 
måluppfyllelse i samtliga kärnämnen inom rektorsområdet, det har genomförts stora 
förbättringar inom området kränkande behandling samt att det enbart finns behöriga 
lärare i skolan. Utmaningar inför kommande år; utomhusmiljön, vikarier till byarna, 
stort område samt att förändringsarbete tar tid.  

Fredrick informerar utskottet kring de anmälningar som gjorts till Skolverket på 
Gräsmyrs skola.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

______ 
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§ 70 Dnr 2017-000077 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. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning - inkomna incidentanmälningar maj-augusti 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 71 Dnr 2020-000378 610 

Information - Huvudmannens kvalitetsredovisning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef, Thomas Berglund, informerar barn- och utbildningsutskottet 
kring tidsplan för kvalitetsredovisning 2020 som är något försenat på grund av rådande 
pandemi. Skolenheterna kommer vara färdiga med sina rapporter i augusti. Tanken är 
att huvudmannens rapport ska vara färdig den 7 oktober. Den 11 november ska 
utvecklingsområden till verksamhetsplanen för 2021 vara klara.  

Thomas går igenom de gemensamma målområdena och de aktiviteter som är kopplade 
till dessa. Utskottet informeras om allas gemensamma ansvar inom sektor utbildning 
som Thomas kommer arbeta med under hösten och året.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

_______ 
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§ 72 Dnr 2020-000370 042 

Månadsrapport per juli 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för perioden avviker negativt mot budget med 4,8 miljoner kronor. 
Verksamhetens intäkter är 3,5 miljoner kronor högre än budget men samtidigt 2,3 
miljoner kronor lägre än föregående år samma period. Verksamhetens kostnader 
avviker 8,3 miljoner kronor från budget. Verksamhetens kostnader minskar med 0,7 
miljoner kronor mellan åren vilket motsvarar 0,5 %. 

Personalkostnaderna är 1,5 miljoner kronor högre än budgeterat men samtidigt 2,8 
miljoner kronor lägre än samma period föregående år. I resultatet ligger en reglering av 
sjuklön för perioden april till juli på 0,9 miljoner kronor. 

Kostnaderna för köp av huvudverksamhet är 1,7 miljoner kronor högre än föregående år 
och 1,5 miljoner kronor högre än budgeterat.   

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per juli 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Månadsrapport per juli 2020 överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

_______ 
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§ 73 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudningar till kurser och konferenser inom sektor utbildnings område har 
inkommit. 

 

________ 
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§ 74 Dnr 69223  

Meddelanden 

Barn- och utbildningsutskottet delges följande meddelanden; 

 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning gällande 
statsbidrag för personalförstärkning inom skolbibliotek för 2019 utan återkrav, dnr 
2019-342-047 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2020, dnr 
2020-099-047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning gällande 
statsbidrag för bättre språkutveckling inom förskolan för 2019, dnr 2019-690-047 

Skolverket har beslutat att delvis bevilja Nordmalings kommuns ansökan om 
statsbidrag gällande entreprenörskap i skolan för 2020, dnr 2020-307-047 

Information från Skolverket rörande statsbidrag under coronapandemin, dokid 93344. 

Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet gällande tillsyn förskolor, dnr 2019-425-020 

Nordmalings kommuns svar med åtgärder till Skolinspektionen utifrån det beslut med 
efterfrågade åtgärder som inkom i maj, dnr 2020-085-108. 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2019/2020, dnr 
2019-105-047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2020, dnr 2020-330-047 

Skolverket har beslutat att delvis godkänna Nordmalings kommuns ansökan om 
statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 2020/2021, dnr 2020-331-047 

Skolinspektionen har beslutat i ärende rörande anmälan mot Gräsmyrs skola, att senast 
30 september 2020 vidta vissa åtgärder, dnr 2020-035-108 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier, dnr 2020-340-
047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av 
användandet av statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik utan återkrav, dnr 
2020-347-047 
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Skolpliktsbevakning av sex barn där utredning visar att samtliga barn fullgör 
skolplikten utomlands, dnr 2019-546-606 samt dnr 2020-373-606 

Samverkansavtal med Umeå Folkhögskola och Vännäs kommun om yrkesinriktad 
utbildning mot lokalvård, dnr 2020-374-615 

 

_______ 

 

 




