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Barn- och utbildningsutskottet 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum
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Plats och tid Oasen, onsdagen den 11 november 2020 kl. 08:30-12:15 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Jan Persson (m) 

Justeringens plats och tid Måndag den 16 november klockan 09:00 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
ANNA HALLGREN Paragrafer §§ 90-103 
  

Ordförande 
 
Bengt Joel Billy Moström 

 

  

Justerare 
 
JAN PERSSON 

 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-11-11 

 
Datum för anslags 
uppsättande: 2020-11-16 

Datum för anslags 
nedtagande: 2020-12-08 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bengt Joel Billy Moström  
JAN PERSSON 

 
 

Närvarande 
 
Beslutande:  Billy Moström (s), ordförande 
  Anders Jonsson (c) 
  Petronella Johansson (c) 

Jan Persson (m) tjänstgörande ersättare för Anna-Karin 
Nilsson (m) 
Björn Forsberg (s) 

 
 
 
Övriga:  Maria Lundqvist Brömster, skolkurator § 94 
  Malin Holmberg Classon, specialpedagog § 94 
  Katarina Persson, ekonom § 98 
  Fredrick Berglund, rektor §§ 99, 101 
  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 
  Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 90 Dnr 93745  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 91 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 92 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 

Jan Persson (m) utses justera jämte ordförande. Justeringen sker måndagen den 16 
november klockan 09:00. 

 

_______ 
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§ 93 Dnr 49103  

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls. 

 

_______ 
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§ 94 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Maria Lundqvist Brömster, skolkurator, och Malin Holmberg Classon, specialpedagog, 
informerar om arbetet med elever som är i behov av stöd. Informationen initierades då 
revisionen just nu genomför en granskning kring hur arbetet med att ge elever i behov 
av stöd fungerar i Nordmalings kommun. Informationen utgår från revisionens 
frågeställningar i granskningen.  

Maria och Malin går igenom riktlinjerna för elevhälsoarbete i grundskolan 2019-2020. 
Riktlinjerna består bland annat av ledstänger med handlingsplaner för läs- och 
skrivutveckling samt matematik, plan för ökad skolnärvaro, rutiner vid mottagande av 
elev i grundsärskolan, plan för övergång mellan stadier samt handlingsplan för 
mottagande av nyanlända. Barn- och utbildningsutskottet får också information om 
elevhälsans organisering med centrala elevhälsoteamet och lokala elevhälsoteamet samt 
vilka professioner som finns i respektive team. Det informeras om elevärendes gång 
(med tillhörande rutiner och blanketter) som alla i sektor utbildnings verksamhet ska ha 
kunskap om. 

Maria och Malin informerar om hälsa, lära och trygghetsteam (HLT-team). I 
Nordmalings kommun finns två HLT-team med representanter från elevhälsa, 
socialtjänsten och hälsocentralen.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

______ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2020-11-11
Sida

9(17)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bengt Joel Billy Moström  
JAN PERSSON 

 
 

§ 95 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 
kring de skärpta råden gällande smittspridning av covid -19 och om de åtgärder och 
rutiner som sker i verksamheterna i Nordmaling på grund av det. Syftet är att vidta 
åtgärder som underlättar för medborgare och medarbetare att följa råden. Thomas går 
igenom de direktiv som gäller för Nordmalings kommun. Information kommer gå ut till 
vårdnadshavare och medarbetare.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 96 Dnr 94979  

Information - verksamhetsplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef, Thomas Berglund, informerar barn- och utbildningsutskottet 
om nuläget för arbetet med verksamhetsplan för 2021. Ramarna för verksamhetsplanen 
för sektor utbildning presenteras för utskottet som utgår från Kommunfullmäktiges mål 
som är nedbrutna för sektorn. 

Beslutsunderlag 

Förslag - verksamhetsplan 2021 för sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 97 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 september - oktober 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 98 Dnr 2020-000522 042 

Månadsrapport per september 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari- september ett underskott på 
7,2 miljoner kronor, jämfört med samma period 2019 visade BU utskottet ett underskott 
på 6,6 miljoner kronor.  

Verksamhetens intäkter är 14,3 miljoner kronor, vilket är 4,4 miljoner kronor högre än 
budgeterat, jämfört med 2019 är det 0,6 miljoner kronor lägre. Verksamhetens 
kostnader är 160 miljoner kronor, vilket är 11,6 miljoner kronor högre än budgeterat 
men 0,2 miljoner kronor lägre än 2019. 

Personalkostnaderna avviker negativt med 1 miljoner kronor mot budget, jämfört med 
samma period 2019 är personalkostnaderna 2,4 miljoner kronor lägre. Lönekostnaderna 
påverkas av upplupna lönekostnader på 1,1 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per september 2020 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna Månadsrapport per september för barn- och 
utbildningsutskottets verksamhetsområden. 

 

Barn- och utbildningschef skickar i början av december 2020 ut en redovisning till 
barn- och utbildningsutskottet kring resultatet för sektorn gällande november månad. 

 

_______ 
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§ 99 Dnr 2020-000519 610 

Information - investeringar utemiljöer 

Sammanfattning av ärendet 

Rektor Fredrick Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet om de 
investeringsbehov som finns vid Levarskolan gällande utemiljön. Det har bildats en 
arbetsgrupp (representant i arbetsgruppen är rektor, personal från förskoleklass, 
fritidshem samt Kyrkovallen). Elevråd har involverads i processen.  

Fredrick beskriver processen och vad som genomförts hittills. En grundidé har tagits 
fram med en planskiss. Tanken är att ett färdigt förslag ska redovisas under v. 48. 
Fredrick berättar om de utgångspunkter man har i planeringen av utemiljön, man har 
tagit fram kriterier utifrån forskning samt boverkets riktlinjer vad som är viktigt för 
barns utemiljöer på skolan. Tanken är att kunna främja utomhusverksamhet både 
gällande undervisning och fritidsverksamhet. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 100 Dnr 2020-000518 610 

Information - Arbetsintegrerad lärarutbildning 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef, Thomas Berglund, informerar barn- och utbildningsutskottet 
kring arbetsintegrerad lärarutbildning som är ett uppdrag från regeringen för att utbilda 
fler lärare för årskurs 4 till 6 då det är brist på lärare att rekrytera. Tanken är att en 
sådan utbildning ska starta till hösten 2021. Arbetsintegrerad lärarutbildning går ut på 
att kommunen anställer en person som arbetar 50% och studerar till lärare resterande 
arbetstid.  

Skulle Nordmalings kommun delta skrivs en överenskommelse, kommunen rekryterar 
personer och sedan börjar anställningen och utbildningen. Det är i så fall ett åtagande på 
5 år. Thomas presenterar för- och nackdelar med förslaget. 

Beslutsunderlag 

Information och inbjudan från Umeå universitet 
Förslag - överenskommelse arbetsintegrerad lärarutbildning 
Presentation - arbetsintegrerad lärarutbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 101 Dnr 2020-000373 606 

Skolpliktsbevakning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde återkopplas barn- och utbildningsutskottet kring ett av de 
ärenden gällande skolpliktsbevakning 2020 som informerades om förra sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Skolpliktsbevakningar hösten 2020 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

_______ 
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§ 102 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

________ 
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§ 103 Dnr 69223  

Meddelanden 

Skolverket har beslutat att godkänna den inlämnade slutredovisningen gällande 
samverkan mellan Skolverket och Nordmalings kommun inom ramen för uppdraget att 
genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever 
och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska, dnr 2017-379-047 

 

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå Waldorfs skolans överklagan gällande avslag 
ansökan om tilläggsbelopp för elev, dnr 2020-248-605 

 

Rekommenderade läsårstider samt mötesplan från 2021 som fastställdes under 
Skolchefs- och presidiekonferensen den 8 oktober, dokid 95356 

 

Beslut att införa blockbetyg i NO för årskurs 6 Gräsmyrs skola, höstterminen 2021, 
dokid 95378 

 

Skolinspektionen har beslutat att avsluta ärendet gällande Gräsmyrs skola, dnr 2020-
035-108 

 

Skolinspektionen har beslutat att avsluta ärendet gällande Kyrkovallens skola, dnr 
2020-438-610 

 

________ 

 




