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Närvarande 
 
Beslutande:  Anna-Karin Nilsson (m), ordförande 
  Anders Jonsson (c) 
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  Thomas Berglund, barn- och utbildningschef 
  Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 85 Dnr 93745 

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_____ 
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§ 86 Dnr 63891 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______ 
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§ 87 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 fredag den 12 
november klockan 13:00. 

 

_______ 
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§ 88 Dnr 49103 

Anmälan av nya frågor 

 

Billy Moström (s) anmäler en övrig fråga gällande Levarskolans fritids. Frågan gäller 
bemanningen i förhållande till antalet elever är närvarande och inskrivna på. Barn- och 
utbildningschef Thomas Berglund besvarar frågan genom att redovisa statistik för 
enheten gällande antal närvarande elever och hur bemanningen ser ut. Thomas 
Berglund kommer återkoppla till rektor och återkomma till utskottet. 

 

________ 
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§ 89 Dnr 85534 

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Jakob Prestsele, lektor, informerar barn- och utbildningsutskottet om sitt arbete och 
uppdrag som lektor. Lektorstjänsten är ny i Nordmalings kommun och finansieras av 
statsbidrag från Skolverket. Jakob Prestsele berättar om sin bakgrund, vad en lektors 
arbetsuppgifter består av, vilka utvecklingsområden som identifierats i kommunen, hur 
forskning inom området ser ut, pilotprojekt som påbörjades för två år sedan, lärdomar 
och fortsättning, önskemål från rektorerna samt presentation av den treårsplan som 
Jakob upprättat.  

Syftet med lektorstjänsten är bland annat att införa och arbeta med ämnesövergripande 
arbetssätt. Kollegialt lärande är en viktig del av lektors arbete samt hålla sig uppdaterad 
inom aktuell forskning inom bland annat pedagogik. Utskottet får information om 
varför man ska arbeta ämnesövergripande i undervisningen. 

Jakob Prestsele informerar om de utvecklingsområdena som identifierats enligt det 
systematiska kvalitetsarbetet inom sektor utbildning som visar på att det behöver 
arbetas med studiemotivation, höja meritvärde samt öka procent gymnasiebehörighet.  

Utskottet får information om det ämnesövergripande skolprojektet som Artediskolan 
genomförde för två år sedan som de kallade Energy 2030. Under en vecka arbetade alla 
skolämnen (ämnesövergripande arbetssätt) och elever med två av FN:s 17 globala mål. 
Syftet var att arbeta forskningsbaserat, inkluderande, motivationshöjande, 
kunskapshöjande och resultathöjande samt underlätta och förenkla arbetet.  

Jakob Prestsele informerar utskottet om det arbete som nu pågår där Jakob och en 
kollega skapat ett nytt ämne TekNO (teknik och NO). Undervisningen sker i helklass 
med två lärare på plats.  

Rektorernas önskemål för lektorsuppdraget är; en gemensam syn på undervisning från 
förskoleklass till årskurs 9, gemensam didaktik (ämnesövergripande arbetssätt), 
läromedelssamsyn samt att det ska skapa gemensamma baser och bedömningsunderlag. 
Övrigt stöd med anknytning till forskning och ökad samsyns på kvalitetsrapporten.  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 90 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 informerar utskottet om arbetet med elevenkäter och föräldraenkäter 
som nu pågår. Arbetet har påbörjats och pågår men det saknas fortfarande svar från 16 
klasser. Thomas Berglund visar hur resultaten hittills ser ut från elevenkäten gällande 
bland annat trygghet i skolan och studiero i klassrummen. Statistik från föräldraenkäten 
redovisas också för utskottet. Mer information kommer framöver när enkäterna är 
besvarade fullt ut. 

Thomas presenterar en analys som rektor för Levarskolan genomfört över de två senaste 
årens upprättade incidentanmälningar på skolenheten. Majoriteten av incidenterna har 
skett på skolgård eller anslutning till skolgården. Thomas presenterar vilka typ av 
kränkningar det handlat om, aktuellt läge för Levarskolan, hur andelen inträffade 
incidenter har varierat över åren 2020-2021 samt det arbete som gjorts utifrån de 
inträffade incidenterna och vilka framgångsfaktorer man identifierat i det arbetet. 
Utskottet får även information om behoven om fortsatt utveckling på skolan.  

Gällande vaccinering mot covid-19 ges andra dosen till eleverna under v.45.  

Utskottet får information om att tillsynen av fristående förskolor snart ska påbörjas och 
vara genomförda i februari 2022. Resultatet av tillsynerna kommer presenteras för barn- 
och utbildningsutskottet efter det. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 91 Dnr 2020-000617620 

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. Under dagens 
sammanträde informerar barn- och utbildningschef Thomas Berglund om en analys för 
Levarskolan för de senaste två åren gällande incidentanmälningar, se § 90.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter för augusti-september 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 92 Dnr 2021-000090042 

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. Elevenkäter och föräldraenkäter är just nu ute för besvarande. När enkäterna är 
besvarade och sammanställda kommer utskottet få ytterligare information kring detta. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsutskottet 2021-08-25 § 63 
Information - löpande uppföljning av måluppfyllelse sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 93 Dnr 2021-000465042 

Månadsrapport per september 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden januari - september ett överskott på 
2,2 miljoner kronor jämfört med samma period 2020 där underskottet var 7,2 miljoner 
kronor.  

Personalkostnaderna avviker negativt mot budget med 1,6 miljoner kronor och är 2,9 
miljoner kronor högre än föregående år. Den höga kostnadsnivån kvarstår med köp av 
huvudverksamhet, 2,1 miljoner kronor högre än budgeterat men 1,5 miljoner kronor 
lägre än motsvarande period 2020. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per september 2021 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Månadsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

 

_______ 
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§ 94 Dnr 2021-000476623 

Utvärdering av skolskjuts med taxi 2021 

Sammanfattning av ärendet 

I och med det nya upphandlade avtalet med skolskjuts med taxi ska det utvärderas. 
Barn- och utbildningschef Thomas Berglund informerar om utvärderingsprocessen av 
skolskjuts med taxi som påbörjats.   

Inom Nordmalings kommun och utanför kommunen utförs taxiskolskjuts av Cabonline 
AB. Avtalet trädde i kraft under våren 2021. Skolskjuts med taxi sker i hela kommunen 
beroende på avstånd, avsaknad av linjetrafik med buss eller av särskilda skäl. 

Under året har en översyn skett tillsammans med Länstrafiken (Busspoolen), 
trafikplanerare och representant från sektor utbildning. Översynen har bidragit till en 
mer kostnadseffektiv lösning på sträckorna från Brattsbacka, Långron och Långvattnet. 
Planering pågår för en översyn av Norrforsområdet och matning till Djupsjö och Västra 
Djupsjö. 

Avtalet är relativt nytt och de har funnits vissa inkörningsproblem med anmälningar 
som har inkommit. Ca 10 avvikelserapporter är inkomna. Tjänsteman har rapporterat 
dessa omgående till leverantör. Avvikelserna som rapporterats är av två typer: 
förseningar samt bemötande av chaufför. 

Enligt avtal ska kommunen ha avstämningsmöte med leverantör. Detta är inbokat nu i 
november 2021. Punkter som då kommer tas upp är: avvikelserapporter, rutiner vid 
avvikelser, avstämning turer samt förberedelser inför vintern. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 95 Dnr 2021-000466109 

Digitaliseringsstrategi Nordmalings kommun 2021-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Samhället blir allt mer digitaliserat och medborgarnas förväntningar på digitala tjänster 
ökar. Det ställs också ökade krav på digitalisering hos kommunerna från regering och 
riksdag. För att klara omställningen måste Nordmalings kommun öka takten i 
digitaliseringsarbetet. 

I detta dokument presenteras en strategi för hur kommunens digitaliseringsarbete ska 
utvecklas under perioden: 2021 2025. 

Följande strategiska utvecklingsområden har identifierats: 

 Öka ledningens och medarbetarnas kompetens 

 Anpassa kommunens processer till ett digitalt arbetssätt 

 Skapa infrastruktur för digitalisering  

 Öka säkerheten vid digital informationshantering  

 Öka publiceringen av öppna data 

En digitaliseringsplan för perioden 2021-2022 kommer ytterligare precisera vad 
respektive sektor kommer arbeta med för att öka digitaliseringen i Nordmalings 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  2021-10-26 
Förslag  Digitaliseringsplan 2021-2025 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag på 
digitaliseringsstrategi för perioden 2021-2025. 

Barn- och utbildningsutskottet efterfrågar att en extern part anlitas in för genomföra 
kartläggning och vara behjälplig i digitaliseringsarbetet.  

 

_______ 
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§ 96 Dnr 2021-000475 

Information - Internkontrollplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplan antas av kommunstyrelsen årligen. Utskottet informeras om 
arbetsprocessen, ges möjlighet till inspel och sektorchefer kommer att förankra risker 
och skattning av dessa med presidiet innan planen tas upp för beslut i januari 2022.  

Beslutsunderlag 

Information internkontroll 
Internkontrollrapport 2021 januari-oktober 
Internkontrollplan 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

______ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2021-11-10
Sida

16(18)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

§ 97 Dnr 2021-000478041 

Information - Verksamhetsplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet för att ta fram verksamhetsplan för 2022 med nya mål för sektorerna utifrån den 
nya Visionen för 2031 och det nya styrkortet med kommunfullmäktiges mål har pågått 
under hösten. Under dagens sammanträde redovisar barn- och utbildningschef resultatet 
av utskottets och sektorns arbete. Verksamhetsplanen kommer fastställas av 
kommunstyrelsen senare i höst. En dialog förs i utskottet kring förslag på 
verksamhetsplan för 2022. 

Beslutsunderlag 

Utkast verksamhetsplan sektor utbildning 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

_______ 
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§ 98 Dnr 46585 

Kurser och konferenser 

 

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

 

_______ 
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§ 99 Dnr 69223 

Meddelanden 

 

Barn- och utbildningsutskottet meddelas följande; 

 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av 
användandet av statsbidrag för läxhjälp för året 2020 utan återkrav, dnr 2021-472-047 

Skolverket har beslutat att Nordmalings kommun ska återbetala del av det beviljade 
statsbidraget gällande likvärdig skola för året 2020, dnr 2020-181-047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av 
användandet av statsbidrag för entreprenörskap i skolan för året 2020 utan återkrav, dnr 
2020-307-047 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition för statsbidrag för 
lovskola för året 2021, dnr 2021-473-047 

 

_______ 

 

 






