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§ 1 Dnr  

Upprop 

 

Upprop har genomförts. 

 

_______ 
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§ 2 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 3 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för att justera sammanträdets protokoll. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Billy Moström (s) utses till justerare jämte ordförande. Justeringen sker fredagen den 21 
januari kl. 13:00. 

 

________ 
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§ 4 Dnr 49103 

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls. 

 

________ 
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§ 5 Dnr 85534 

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Theolin, skolpsykolog, informerar om det nya ledningssystemet för 
skolpsykologiska insatser som utformats. Syftet med ett ledningssystem är att 
kvalitetssäkra de insatser som görs inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Vissa insatser som skolpsykolog genomför faller inte inom ramen för HSL. De insatser 
som Jenny Theolin utför utifrån HSL som regleras och beskrivs av ledningssystemet är; 
skolpsykologiska utredningar (hur de ska utföras osv.), samtalskontakter med enskilda 
elever (skolpsykolog har inte uppdrag att utföra behandlingar men gör bedömningar om 
eventuella vidare kontakter med andra instanser såsom hälsocentral eller BUP), 
remisshantering och journalföring samt sekretess. De insatser som inte faller inom HSL 
handlar om utveckling på organisations- och gruppnivå samt utbildning och 
förebyggande arbete. Jenny Theolin informerar om att här kommer arbetet med 
utveckling av egenkontroll, uppföljning av ledningssystemet, årshjul samt 
kvalitetsprocessen påbörjas under innevarande läsår.   

Rektor för förskolan, Cecilia Karlsson, informerar barn- och utbildningsutskottet om 
det överintag som kommer ske för intagning till förskolorna inom Nordmalings 
centralort under vårterminen. Cecilia Karlsson informerar utskottet om att det nu är 22 
barn i kö som ska ut i förskolan fram till juni. Träffar med huvudskyddsombudet och 
personal från varje förskola har skett där syftet har varit att identifiera risker med 
överintag av barn. De största riskerna som identifierats är; arbetsbelastning, stress, ökad 
ljudnivå samt ökad risk för arbetsskada och tillbud. Varje förskola ska nu arbeta med de 
identifierade riskerna där det kommer utformas olika lösningar på olika förskolor. En av 
lösningarna kommer bland annat bestå av att öka upp bemanningen.  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 6 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. Utskottet får information om att 
vuxenutbildningen (Lärcentrum) har ett nytt uppdrag. Uppdraget gäller inom ramen för 
statsbidraget för äldreomsorgslyftet som syftar till att befintlig personal inom sektor 
omsorg ska kunna utbilda sig till undersköterskor. Förut har utbildningen utförts av 
extern part men nu har medel överförts till sektor utbildning för att bedriva denna 
utbildning i egen regi för att säkerställa en god kvalitet. Rekrytering av vårdlärare till 
Lärcentrum pågår just nu. 

Thomas Berglund informerar om nuläget gällande tillsynen av fristående förskolor som 
ursprungligen planerades att påbörjas januari 2022. Tillsynen har pausats på grund av 
pandemin och den ökade smittspridningen. Planerad start för tillsynen är nu mars 2022.  

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn gällande avbrott inom vuxenutbildning. 
Skolinspektionen identifierade två utvecklingsområden som behövde utvecklas inom 
Nordmalings vuxenutbildning. Utvecklingsområdena är; tydlighet i styrning gällande 
avbrott inom vuxenutbildning samt behov av att utreda och följa upp anledningarna till 
avbrott. Sektor utbildning har formulerat ett svar med åtgärder till Skolinspektionen. 
Utskottet får redovisning av svarets innehåll och de åtgärder som vidtagits. 
Skolinspektionen har ännu inte återkommit.  

Barn- och utbildningsutskottet får information om nuläge gällande pandemin. Thomas 
Berglund informerar om att det just nu är hög smittspridning. Utskottet får information 
om nuläget per skolenhet. I samråd med smittskydd har man nu valt att erbjuda 
distansundervisning under v. 3 för Kyrkovallen på grund av den ökade 
smittspridningen. Information till vårdnadshavare har gått ut via Nordmalings 
kommuns hemsida. Thomas Berglund presenterar en nulägesanalys av läget samt 
informerar om de rutiner som nu gäller vid konstaterad smitta inom skolan samt tänkbar 
utveckling framöver. 

Gällande trafiklösning på skolområdet så pågår arbete med att se över lösningar där 
samhällsbyggnadschef och trafiksamordnare ansvarar för frågan. Det behövs en 
långsiktig och hållbar lösning.  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 7 Dnr 2022-000005620 

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. En sammanfattning 
av anmälda incidenter för höstterminen 2021 presenteras också av 
verksamhetsutvecklare Tinny Byström. Totalt antal incidenter och form av incident 
jämförs mellan höstterminen 2021 och vårterminen 2021. Utskottet får information om 
de insatser som genomförts föregående år för att förebygga incidenter.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter november 2021 - januari 2022 
Sammanfattning av incidenter ht-21 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. Nästa sammanträde kommer 
verksamhetsutvecklare presentera statistik gällande incidenter som rör fysiskt våld 
uppdelat utifrån stadie.  

 

_______ 
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§ 8 Dnr 2022-000029042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2022 

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.  
Verksamhetsutvecklare Tinny Byström presenterar resultatet av elev- och 
föräldraenkäterna som genomfördes under höstterminen 2021. Tinny fokuserar på 
resultaten kopplade till de utskottsmål som finns i verksamhetsplan 2022 som utgår från 
studiero och stöd i klassrummet, trygghet och trivsel samt elevinflytande. Gällande 
trygghet i skola (trygghet i skolan och trygghet på rasterna) känner 96, 77 % av 
eleverna sig trygga på skolan. 97,96 % känner sig trygga på fritids. Gällande studiero så 
upplever 81, 37 % av eleverna att det är studiero i klassrummet. Gällande resultatet av 
föräldraenkäterna för förskolan visar det på (trots rätt låg svarsfrekvens, ca 62 % av 
vårdnadshavarna) att 97 % av vårdnadshavarna som svarat är trygga att lämna sina barn 
på förskolan och  98 % anser att barnen upplevs vara trygga på förskolan. Gällande 
bemötande och information så upplever man generellt att det är ett bra bemötande vid 
hämtning och lämning. 80 % av vårdnadshavarna som svarat upplever att de får 
fortlöpande information om barnets tillvaro på förskolan. 91,11 % av vårdnadshavarna 
är nöjd över förskolan i helhet. Resultatet för föräldraenkäten för grundskolans elever 
visar, dock mycket låg svarsfrekvens på 36 %, att 90 % av de som svarat är nöjd med 
skolan och 88 % skulle rekommendera sitt barns skola till andra. Utskottet får också 
information om resultatet för gymnasieelever från KOLADA som också är en del av 
utskottmålen i verksamhetsplanen för 2022.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 9 Dnr 2022-000027610 

Informations-/studiebesöksplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

En informations-/studiebesöksplan för barn- och utbildningsutskottets sammanträden 
2022 behöver fastställas. Barn- och utbildningschef Thomas Berglund har tagit fram ett 
förslag. Tanken är att information eller studiebesök från eller till en verksamhet inom 
sektor utbildning ska ske varje sammanträde för utskottet. Planen kan revideras vid 
behov och vid ökad smittspridning av covid-19 sker endast informationer från 
verksamheterna. Förslag på informations-/studiebesöksplan för 2022; 

16 mars - Vuxenutbildningen (invigning Lärcentrum i Rundvik) 

27 april - Lögdeå skola (inklusive fritidshem och förskola) 

25 maj - Gräsmyr skola (fritidshem och förskola) 

28 september - Grundskola tätort (stadieindelning, namnbyte) 

16 november - Förskola (nya bygget) 

Beslutsunderlag 

Förslag - informations-/studiebesöksplan 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Fastställa förslag på informations-/studiebesöksplan för 2022. 

 

_______ 
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§ 10 Dnr 2022-000028610 

Läsårstider 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Processen att fastställa läsårstider för 2022-2023 har försenats något. Barn- och 
utbildningschef Thomas Berglund presenterar det förslag som nu är framtaget för barn- 
och utbildningsutskottet. Förslaget ska lyftas till samverkan med fackliga organisationer 
inom kort. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har barn- och utbildningschef 
sedan delegation att fastställa läsårstiderna.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 11 Dnr 2021-000475012 

Internkontrollplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplan antas av kommunstyrelsen årligen. Barn- och utbildningsutskottet 
informeras om arbetsprocessen, risker och skattningar av riskerna som barn- och 
utbildningschef identifierat i planen innan den tas upp för beslut i början av 2022. 

Beslutsunderlag 

Interkontrolluppföljning sektor utbildning 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 12 Dnr 46585 

Kurser och konferenser 

 

Följande inbjudning till kurser och konferenser inom sektor utbildnings område har 
inkommit; 

 

Den 17-18 februari är det skolchefs- och presidieträff. Anna-Karin Nilsson (m) och 
Billy Moström (s) kommer delta. 

  

_______ 
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§ 13 Dnr 69223 

Meddelanden 

 

Barn- och utbildningsutskottet meddelas följande; 

 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2021/2022, 
dnr 2022-041-047. 

 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning utan återkrav 
gällande användandet av statsbidraget för mindre barngrupper inom förskolan för HT 
2021, dnr 2021-304-047.  

 

________ 

 

 




