
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
Anna-Karin Nilsson  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

 

Barn- och utbildningsutskottet 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-05-25 
Sida

1(17) 

  

Plats och tid Oasen onsdagen den 25 maj 2022 kl. 13:00  16:10 

Beslutande Se särskild förteckning sid 2 

Övriga Se särskild förteckning sid 2 

Utses att justera Billy Moström (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt, kl. 09:00 den 30 maj 

Underskrifter 
Sekreterare 

 
MARIA SYD Paragrafer §§ 53-66 
  

Ordförande 
 
Anna-Karin Nilsson 

 

  

Justerare 
 
Bengt Joel Billy Moström 

 

  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-05-25 

 
Datum för anslags 
uppsättande: 2022-05-30 

Datum för anslags 
nedtagande: 2022-06-22 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret 

 

  
 
 
 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-05-25
Sida

2(17)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

Närvarande 
 
Beslutande: Anna-Karin Nilsson (M) 
 Petronella Johansson (C) 
 Anders Jonsson (C) 
 Billy Moström (S) 
 
 
Övriga: Fredrick Berglund, tf. barn- och utbildningschef 
 Tinny Byström, verksamhetsutvecklare 
 Birgitta Tornberg, rektor § 8 
 Katarina Persson, ekonom § 12 
 Maria Syd, sekreterare 
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§ 53 Dnr  

Upprop 

Sammanfattning av ärendet 

Upprop genomförs. 

_____ 
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§ 54 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

_____ 
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§ 55 Dnr  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

En (1) justerare ska utses jämte ordförande för att justera sammanträdets protokoll den 
30 maj kl. 09:00. 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Billy Moström (S) utses till justerare jämte ordförande Anna-Karin Nilsson (M). 
Justeringen sker måndagen den 30 maj kl. 09:00. 

______  

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-05-25
Sida

7(17)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

§ 56 Dnr 49103 

Anmälan av nya frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga nya frågor anmäls. 

______ 
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§ 57 Dnr 85534 

Information från verksamheterna  

Birgitta Tornberg, rektor högstadieskolan, informerar barn- och utbildningsutskottet om 
närvaroteam.  

Pandemin har påverkat närvaron i skolan negativt och genom beviljade statsbidrag 
planeras insatser för att öka närvaron i skolan. Planerad insats är att inrätta ett 
närvaroteam samt att rekrytera en projektanställd närvarokoordinator med uppdrag att 
arbeta mot elever i samtliga åldrar för att öka närvaron. Projektanställningen är ettårig. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 58 Dnr 63894 

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad barn- och utbildningschef Fredrick Berglund informerar utskottet om: 

Samarbete skola och individ- och familjeomsorgen 
Tidigare samverkansprojektet mellan sektor utbildning och individ och 
familjeomsorgen (IFO) gav goda resultat och visade på behovet av en länk mellan 
skolan och IFO. Som en följd av detta så kommer en koordinator att anställas där 
anställande chef är barn- och utbildningschef men där uppdraget är att vara länken 
mellan IFO och skolan.  

Statsbidrag  
De statliga bidragen lärarlyftet och karriärtjänster kommer att upphöra. Bevakning 
kommer att ske för att finna nya statsbidrag för att stimulera utveckling inom skolan. 
Statsbidrag läxhjälp beviljades inte. 

Utredning Öppna förskolan 
Rektorer inom förskolan har samverkat med IFO-chef och utredning av möjlighet att 
återinrätta Öppna förskolan pågår. 

Skolavslutning 

Tf. barn- och utbildningschef uppmanar barn- och utbildningsutskottet att besöka 
skolavslutningarna i Nordmalings kommun den 14 juni. 

Administrativt system 

Det administrativa systemet IST upplevs problematiskt av verksamheterna och 
frågeställningen är uppe om det finns system som är bättre lämpade för Nordmalings 
barn- och utbildningsorganisation. 

Behov av organisationsförändring 

Tf. barn- och utbildningschef lyfter frågan om organisationens utformning och behovet 
av en skolstrateg framgent. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

____ 
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§ 59 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. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter april-maj 2022 
Information kränkande behandling 25 maj 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

_____ 
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§ 60 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. 
  
Under dagens sammanträde informerar t.f. barn- och utbildningschef Fredrick Berglund 
och verksamhetsutvecklare Tinny Byström om nuläge för måluppfyllelse inför 
tertialrapport 1. Exempel på redovisade områden: 

Gällande målområdet hållbar utveckling så redovisas andelen närproducerade livsmedel 
och matsvinn. Utvecklingen är positiv inom område. Vidare inom målområdet hållbar 
utveckling så har prao genomförts för alla elever i årskurs 8 där 65 av 66 elever 
genomfört prao. Sektorn har också påbörjat utvecklingsarbete med Ungt företagande 
(mer information om detta ges vid utskottets nästa sammanträde). Gällande avhopp 
inom vuxenutbildningen visar statistiken på 18 procent avhopp från studier jämfört med 
21 procent förra året.  

För målområdet medborgarnytta där trygghet och studiero i skolan mäts (utifrån 
enkätresultatet i elev- och föräldraenkäterna) så är det målet är inte riktigt uppnått ännu. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

______ 
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§ 61 Dnr 2022-000225042 

Tertialrapport 1, 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden, januari-april, ett underskott på 0,2 
miljoner kronor, jämfört med samma period 2021 visade BU ett överskott på 2,1 
miljoner kronor.  

Verksamhetens intäkter är 6,7 miljoner kronor, vilket är 1,8 miljoner kronor högre än 
budgeterat, jämfört med 2021 är intäkterna 0,3 miljoner kronor högre. Det innefattas av 
bl.a. ersättning för sjuklönekostnader som uppgår till 1,1 miljoner kronor, avser okt-dec 
2021 samt jan-mars 2022.  

Verksamhetens kostnader är 70,8 miljoner kronor, vilket är 2,0 miljoner kronor högre 
än budgeterat samt 4 miljoner kronor högre än 2021. Verksamhetens nettokostnad har 
ökat med 3,7 miljoner kronor mellan åren. 

Personalkostnaderna för perioden är 38,9 miljoner kronor, avviker negativt med 0,9 
miljoner kronor mot budget. Jämfört med samma period 2021 är personalkostnaderna 
1,8 miljoner kronor högre. Underskottet beror bland annat på högre personalkostnader 
än budgeterat, sjukfrånvaro, till följd av pandemin. 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1 - sektor utbildning, ekonom 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen godkänner sektor utbildnings del av Tertialrapport 1 2022 och 
hanterar den i kommunens totala tertialrapportering. 

_____ 
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§ 62 Dnr 2022-000233010 

Agenda 2030 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har utarbetat ett styrkort som tydliggör  prioriterade 
arbetsområden för att skapa långsiktig social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet hög 
attraktivitet och tillväxt med målet 7550 medborgare år 2031. Vidare framgår att 
Nordmalings kommun ska stärkas med stöd av Agenda 2030, Globala målen för hållbar 
utveckling. 

Med stöd av statistiska underlag (Kolada Jämföraren) presenterar tf. barn- och 
utbildningschef Fredrick Berglund och verksamhetutvecklare Tinny Byström en 
lägesbild för att illustrera starka områden liksom områden som bör utvecklas för att 
stärka sektorns arbete med hållbar utveckling enligt Agenda 2030.  
Processen kommer att vara återkommande med  uppföljning i november månad.  
 

Beslutsunderlag 

Underlag för uppföljning, verksamhetsutvecklare 
Bilaga 1, Öppna jämförelser 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer områden och aktiviteter som ska prioriteras utifrån förslag 
från utskotten. Sektorerna presenterar aktuella underlag för utskotten i november månad 
och vid sammanträdena redogörs för hur man arbetat för att förbättra resultaten. 

Kommunstyrelsen fastställer målområde 4.  prioriterat 
målområde med aktiviteter beskrivna i sektorns ppföljning av Agenda 
2030    

_____ 
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§ 63 Dnr 2022-000234010 

Strategiska mål i Nordmalings kommun 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Nordmalings kommun har antagit Vision 2031- Nordmaling är 
nära, som beskriver hur Nordmalings kommun vill vara attraktiv och konkurrenskraftig 
i ett framtidsperspektiv om 10 år.  

Tf. barn- och utbildningschef Fredrick Berglund och verksamhetutvecklare Tinny 
Byström presenterar strategiska mål för 2022 samt de mer långsiktiga målen fram till 
2026. 

För år 2022 så presenteras både mål och aktiviteter kopplade till dessa för utskottet (se 
underlag Presentation strategiska mål 2022). 

Beslutsunderlag 

Muntlig information,tf. barn- och utbildningschef 
Underlag för uppföljning av strategiska mål, barn- och utbildningsutskottet 25 maj 2022 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer aktiviteter för att nå de strategiska målen inom barn- och 

uppföljning av strategiska mål, barn-  
 med tillägget att aktiviteter inom området lärande mot kunskapsmålen tydliggörs innan 
ärendet hanteras i kommunstyrelsen. 

_____ 

Skickas till: tf. barn- och utbildningschef, verksmahetsutvecklare 
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§ 64 Dnr 2022-000015606 

Skolpliktsbevakning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informeras barn- och utbildningsutskottet om ett 
skolpliktsbevakningsärende. Utskottet informeras om de åtgärder som vidtagits i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Intyg och information om att skolgången är tillgodosedd 
Information gällande skolpliktsbevakning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Utskottet anser att skolan vidtagit de åtgärder som krävs utifrån i situationen.  

______ 
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§ 65 Dnr 46585 

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

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

_____ 
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§ 66 Dnr 69223 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Inga meddelande finns att redovisa. 

______ 

 

 






