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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
Johansson

 
 

Närvarande 
 
Beslutande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande §§ 58-69 
  Petronella Johansson (c) 

Jan Persson (m), tjänstgörande ersättare för Anders Jonsson 
(c) 
Billy Moström (s), ordförande §§ 55-57 
Björn Forsberg (s) 

 
 
Övriga:  Katarina Persson, ekonom § 64 

Tinny Byström, verksamhetsutvecklare 
  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 
  Anna Hallgren, sekreterare 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
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§ 55 Dnr 93745  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
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§ 56 Dnr 63891  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
Johansson

 
 

§ 57 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 

Petronella Johansson (c) utses justera jämte ordförande för §§ 55-57 och Billy Moström 
utses justerare jämte ordförande för §§ 58-69. Justeringen sker fredag den 27 augusti 
klockan 13:00. 

 

_______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
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§ 58 Dnr 85534  

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet deltar under dagens sammanträdet vid en digital 
föreläsning från konferensen Aktuell Skolpolitik som handlade om följande; 

Skola under pandemin. Hur gick (går) det för eleverna som drabbats av stängda skolor 
och nödundervisning? Hur mår de?  

- Vad vet vi om kunskapsskulden efter pandemin? Peter Fredriksson, generaldirektör 
Skolverket informerar. 

- Ungdomars behov av sociala  sammanhang. Erik Rova, Rova & Sjögren Psykologi 
AB informerar. 

- Utsatthet, utsatta barn och familjer, Ylva Löwenborg Regionchef hos Rädda Barnen 
Region Nord informerar. 

 

Utskottet delges under sammanträdet skriftlig information om nya förskolan från 
fastighetschef Krister Johansson gällande byggnationen av den nya förskolan. Krister 
kommer bjudas in till utskottets nästa sammanträde. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
Johansson

 
 

§ 59 Dnr 63894  

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 
om vad som är på gång inom sektor utbildning.  

Thomas Berglund presenterar nuläget utifrån pandemin inom skolans verksamheter i 
Nordmalings kommun. Thomas delger information från Region Västerbotten gällande 
nuläget i regionen när det gäller smittspridning av Covid -19 inom länets skolor. 
Thomas Berglund informerar om att närundervisning är målbilden. Det råder fortsatta 
restriktioner utifrån nuläge (bland annat; inga vårdnadshavare i skolbyggnader samt 
man är hemma vid symptom). Region Västerbotten har delat ut PCR-kit till länets 
skolor för att kunna korta ledtider vid misstänkt smitta inom skolans verksamheter.  

Utskottet informeras om nuläget gällande arbetsplatsintegrerad lärarutbildning (AIL), 
det blir ingen AIL-student vid Gräsmyrs skola då alla som intervjuats tackat nej av 
olika anledningar. Rektor kommer nästa höst förhoppningsvis ta emot ny AIL-student 
som fritidspedagog istället.  

Thomas informerar om tankar kring skolans roll i Nordmaling. Thomas informerar om 
pågående arbete med stadieindelning, skolkultur samt utvecklingsområdena; 
tillgänglighet och likvärdighet. Det pågår just nu intensivt arbete med 
kvalitetsförbättringar inom skolans verksamheter. Dialog förs med utskottet kring; hur 
uppfattas skolan av Nordmalings kommuns medborgare, hur man ska kunna synliggöra 
skolans arbete samt hur goda resultat och gott arbete ska sprida sig till Nordmalings 
kommuns medborgare. Thomas Berglund och Tinny Byström kommer ta fram förslag 
på hur detta kan hanteras och informera utskottet vid kommande sammanträden.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
Johansson

 
 

§ 60 Dnr 100749  

Information om process för arbete med Vision 2031 och strategiska 
mål för barn- och utbildningsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2021 kommer respektive utskott arbeta med att bryta ner Nordmalings 
kommuns Vision 2031 och strategiska mål med styrkort till utskottsmål och senare 
skede kommande verksamhetsplaner för respektive sektor. Under dagens sammanträde 
informerar barn- och utbildningschef Thomas Berglund om hur processen för detta 
arbete kommer se ut för att ta fram nedbrutna utskottsmål för barn- och 
utbildningsutskottet. 

Thomas går igenom den nu gällande verksamhetsplanen med tillhörande styrkort samt 
Nordmalings kommuns nya Vision 2031 med de strategiska målen. Syftet är att under 
dagens sammanträde påbörja arbetet och dialogen kring det fortsatta arbetet.  

Beslutsunderlag 

Muntlig presentation kring arbetet med Vision 2031 och strategiska mål 
Verksamhetsplan 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
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§ 61 Dnr 2020-000617 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. Barn- och 
utbildningschef Thomas Berglund och verksamhetsutvecklare Tinny Byström 
presenterar under dagens sammanträde vidare analyser av vårterminens inkomna 
incidentanmälningar. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter för maj-augusti 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
Johansson

 
 

§ 62 Dnr 2021-000237 610 

Sammanställning - klagomålshantering inom sektor utbildning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av den inspektion som Skolinspektionen under 2020 och 2021 genomförde 
gällande olika kommuners hantering av klagomål mot utbildningsverksamheter har 
Nordmalings kommun upprättat nya rutiner för klagomålshantering. En del av rutinen 
omfattar att en sammanställning av klagomålshantering ska rapporteras till barn- och 
utbildningsutskottet. Klagomålshanteringen består av utredning och uppföljning av 
inkomna klagomål. 

Under dagens sammanträde redovisas sammanställningen för 2021 års första månader 
gällande klagomålshantering för utskottet där verksamhetsutvecklare Tinny Byström 
presenterar de åtgärder som vidtagits som följd av inkomna klagomål.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning klagomålshantering sektor utbildning 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
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§ 63 Dnr 2021-000090 042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen och dess utskott följer den ekonomiska utvecklingen under året 
genom månads-och tertialrapporter samt årsbokslut. För att även kunna följa 
verksamheternas uppföljning av fullmäktiges mål inom andra områden än de 
ekonomiska målområdena så kommer löpande måluppföljning ske vid varje 
utskottssammanträde 2021. 

Målområdena finns beskrivna i den politiskt antagna verksamhetsplanen för 
innevarande år. Verksamhetsplanen är ett styrinstrument för verksamheterna där 
perspektiv, utskottens mål och resultatmått framgår. Vid utskottens sammanträden 
kommer sektorchef att redovisa grad av måluppfyllelse inom respektive sektor 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund, informerar utskottet kring nuläge gällande 
måluppfyllelsen för sektor utbildning utifrån verksamhetsplanen för 2021 och dess 
styrkort. De risker som Thomas Berglund identifierar och informerar om utifrån 
styrkortet för sektor utbildning är; gällande ekonomi; pandemipåverkan på ekonomin, 
gällande meritvärde; lägre meritvärden för årets kull, attraktiv arbetsgivare; bra start på 
läsåret och arbete med nytt samverkansavtal påbörjat. Åtgärder för de risker som 
identifieras är att förstärka arbetet med årets kvalitetsrapport (se § 65).  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2021-05-26 § 48 
Information - löpande uppföljning av måluppfyllelse sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 64 Dnr 2021-000349 042 

Månadsrapport per juli 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden, januari- juli, ett överskott på 2,1 
miljoner kronor. Jämfört med samma period 2020 då sektor utbildning visade ett 
underskott på 4,8 miljoner kronor. Överskottet beror på ökade bidrag som innefattar 
bland annat ersättning för sjuklönekostnader på 0,9 miljoner kronor.  

Verksamhetens intäkter är 10,9 miljoner kronor, vilket är 2,5 miljoner kronor högre än 
budgeterat. Jämfört med 2020 är det 0,3 miljoner kronor lägre intäkter. Verksamhetens 
kostnader är 121,4 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor högre än budgeterat 
och 2,4 miljoner kronor lägre än 2020. 

Personalkostnaderna avviker negativt med 1,5 miljoner kronor mot budget. Jämfört 
med samma period 2020 är personalkostnaderna 1,9 miljoner kronor högre.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per juli 2021 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för en samlad bild av resultatet per juli 2021. 

 

_______ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Dnr 2021-000350 610 

Information - Kvalitetsredovisning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund och verksamhetsutvecklare Tinny 
Byström informerar barn- och utbildningsutskottet kring processen för årets 
kvalitetsredovisning och ger en överblick inför kvalitetsrapporterna för läsåret 
2020/2021. 

Tinny informerar om rektorernas kvalitetsrapporter som beskriver hur verksamheternas 
arbete sett ut det förra läsåret. Positiv utveckling för verksamheterna i stort inom sektor 
utbildning är; kompetensutvecklingsinsatser, assistenter och specialpedagogiskt 
lärande. Förbättrad struktur kring klagomålshantering, skriftlig rutin har fastställts. 
Behov framåt generellt för alla verksamheter inom sektor utbildning är; 
utvecklingsområdena likabehandling och elevhälsa i klassrummen kvarstår. Fortsatt 
behov av stärkt systematiskt arbetsmiljöarbete inom centrala funktioner. Struktur och 
rutin för uppföljning av särskilt stöd (utifrån KPMG:s granskning). Tinny informerar 
också för kvalitetsrapporternas bild med positiv utveckling över året samt behovet 
framåt för samtliga verksamheter inom sektor utbildning men uppdelat per verksamhet 
för; elevhälsan, förskola och pedagogisk omsorg, Levarskolan och fritids, Lögdeå skola 
och fritids, Gräsmyr skola och fritids, Kyrkovallens skola och särskola samt 
Artediskolan.   

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning av kvalitetsredovisningsarbetet för 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

______ 
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Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
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§ 66 Dnr 2021-000348 600 

Information - Namnbyte av Nordmalings kommuns grundskola 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar barn- och utbildningsutskottet 
kring en eventuell process med namnbyte av Nordmalings kommuns grundskola på 
tätorten för att kunna bygga upp en gemensam skolkultur. En dialog förs med utskottet 
kring hur en process kan se ut för ett namnbyte av Nordmalings kommuns grundskola i 
tätorten. Frågan kommer lyftas framöver i kommande sammanträde för barn- och 
utbildningsutskottet. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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Anna-Karin Nilsson Bengt Joel Billy Moström  Anna Eva Petronella 
Johansson

 
 

§ 67 Dnr 2021-000239 610 

Återkoppling - Elever med behov av särskilt stöd 

Sammanfattning av ärendet 

Under barn- och utbildningsutskottets sammanträde i maj 2021 redovisade barn- och 
utbildningschef Thomas Berglund om den kartläggning som genomfördes i våras 
gällande elevers behov av stöd. Kartläggningen visade att behoven översteg budget. 
Under dagens sammanträde redovisar Thomas Berglund vad kartläggningen visade i 
våras, hur behovet ser ut i nuläget och sammanställningen av särskilt stöd. Utskottet får 
också information om uppföljning av särskilt stöd. 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. Utskottet efterfrågar ytterligare information 
kring detta arbete framöver. 

 

______ 
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§ 68 Dnr 46585  

Kurser och konferenser 

 

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

 

_______ 
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§ 69 Dnr 69223  

Meddelanden 

 

Barn- och utbildningsutskottet meddelas följande; 

 

Skolinspektionen har inkommit med beslut rörande den kvalitetsgranskning som 
genomförts gällande arbetet för att motverka studieavbrott i kommunal vuxenutbildning 
i Nordmalings kommun. Skolinspektionen har identifierat två utvecklingsområden som 
bör åtgärdas, dnr 2019-681-615 

Förvaltningsrätten i Umeå har avslagit förskolan Bergslyans överklagande gällande 
avslag på ansökt tilläggsbelopp, dnr 2020-611-605. 

Skolverket har beslutat att delvis bevilja Nordmalings kommuns ansökan om 
statsbidrag för mindre arbetsgrupper i förskolan för HT 2021, dnr 2021-304-047 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för VT 
2020/2021, dnr 2020-615-047 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för vårterminen 2020/2021, 
dnr 2020-616-047 

 

_______ 

 

 




