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§ 16 Dnr  

Upprop 

Upprop genomförs 

 

_______________ 
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§ 17 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 

Camilla Frostehag (S) utses till justerare jämte ordförande Jan Persson (m). Justeringen  

sker digitalt den 3:e mars 09.00. 

 

_______________ 
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§ 18 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på föredragningslistan har upprättats. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

_______________ 
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§ 19 Dnr 49103 

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls. 

 

_______________ 

 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2023-02-27 
Sida 

8(18) 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

JAN PERSSON  

Pia Camilla Mariann Frostehag 
 

 

§ 20 Dnr 85534 

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottets ledamöter har före mötet varit på studiebesök på 

Kyrkovallens skola. Under studiebesöket väcks tankar kring skolornas utemiljö och en 

översyn pågår gällande behoven i skolornas utemiljö.  

 

Bibliotekschef Tommy Bildström informerar utskottet om den läsfrämjande 

verksamheten. Utskottet informeras om den läsfrämjande planen och de olika satsningar 

som görs.    

 

Tommy presenterar aktuell forskning som visar på både positiva och negativa trender 

gällande barns läsande. Även statistik för utlån under åren 2017-2022 presenteras. Av 

kranskommunerna är Nordmalings bibliotek näst bäst vad gäller utlån, en förändring 

från att tidigare ha varit sämst. Utskottet får även veta att Nordmalings kommun lyfts av 

Kulturrådet som gott exempel för kommunens arbete med läsfrämjande.   

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______________ 
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§ 21 Dnr 63894 

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Fredrick Berglund informerar utskottet om vad som är på 

gång inom sektor utbildning. Statsbidrag är sökt för läslyftet, pengar som skulle kunna 

användas tillsammans med biblioteket och dess arbete med läsfrämjande.  

 

Fredrick Berglund informerar kring läget kring implementering av den bifallna 

motionen Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan som väntar på leverans av 

automater för menstruationsskydd.    

 

Medborgarförslaget att Öppna öppen förskolan igen som inom kort kommer att öppna i 

de tidigare lokalerna.   

 

Barn- och utbildningschef Fredrick Berglund utskottets ordförande Jan Persson (M) har 

deltagit på skolchefs- och presidieträff i Lycksele och berättar om innehållet, bland 

annat säkerhet i skolan.    

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______________ 
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§ 22 Dnr 2023-000021620 

Information om kränkande behandling 2023 

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 incidentanmälningar sektor utbildning januari - februari 2023 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______________ 
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§ 23 Dnr 2023-000006042 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse 2023 

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 2023.  

 

Barn- och utbildningschef informerar om målområdet Attraktiv arbetsgivare.  

Barn- och utbildningsutskottet får information om sektor utbildnings resultat från 

medarbetarenkäten som genomfördes 2022. Denna visar på goda resultat där bland 

annat stor andel av sektorns anställda skulle rekommendera Nordmalings kommun som 

arbetsgivare, vilket var ett område som skattats lågt i tidigare medarbetarenkäter.  

  

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2023 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______________ 
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§ 24 Dnr 2022-000487042 

Årsredovisning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet redovisar för 2022 ett resultat på - 1,0 miljoner kronor 

jämfört med budget.  

Resultatet är något stärkt mot den prognos som redovisades per tertial 2.  

Verksamhetens nettokostnader ökar med 7,7 miljoner kronor jämfört med föregående år 

där verksamhetens intäkter ökar med 1,8 miljoner kronor och verksamhetens kostnader 

ökar med 9,4 miljoner mellan åren.  

 

Dialog förs kring varför elever går i skolor utanför kommunen och vad kommunen kan 

göra för att behålla elever i kommun.  

 

Dialog förs kring personaltäthet, transportkostnader, sjuklöne- och frånvarokostnader.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen noteras till protokollet och årsredovisningen överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 

 

_______________ 
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§ 25 Dnr 2023-000020606 

Skolpliktsbevakning 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 2 kap. §18 första stycken, regeringsformen har alla barn som omfattas av den 

allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.  

 

Huvudman för skolan har det yttersta ansvaret att se till att alla elever i kommunen får 

sin rätt till utbildning tillgodosedd. Detta innebär att varje elev ska ha en skolplacering. 

Om barnet bedöms varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten. 

 

Under dagens sammanträde får utskottet information om sammanställning av utförda 

skolpliktsbevakningar under läsåret 2022/23 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av skolpliktsbevakning 2022-2023 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna 

 

_______________ 
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§ 26 Dnr 2023-000071012 

Internkontrollrapport 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt Kommunallagen (2017:725 ) för att ”se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt”. Internkontrollplanen består av riskbedömningar av ett antal 

processer, riskbeskrivningar för dessa, hur verksamheterna arbetar för att risken ej ska 

realiseras (kontroll och mätningar) och vem som är ansvarig för uppföljning av 

processerna.  

 

Uppföljning av internkontrollplanen sker per halv- och helår genom en rapport till 

kommunstyrelsen där kommunchef, ekonomichef och respektive sektorchef lämnar 

kommentarer kring respektive identifierad risk. 

 

Verksamheterna arbetar löpande under året med att kontrollera och mäta de moment 

som framgår av internkontrollplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-20 

Förslag – internkontrollrapport 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna internkontrollrapport för 2022. 

 

_______________ 
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§ 27 Dnr 2023-000072012 

Internkontrollplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplan för 2023 fastställs av kommunstyrelsen. I detta skede i utskotten så 

bedöms risk och riskvärde.  

Efter utskottets hantering, men innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen, så 

kommer kontrollmoment och kontrollaktiviteter kopplade till respektive risk att föras 

till planen.  

 

Beslutsunderlag 

Processriskbeskrivningar för respektive utskottsområde, kanslichef/sektorchefer 

Tjänsteskrivelse, 2023-02-22 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Utskottets riskbeskrivning och värdering kompletteras med kontrollaktiviteter och 

överlämnas därefter till kommunstyrelsen för fastställande. 

 

_______________ 
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§ 28 Dnr 107942 

Information - delegationsbeslut inom sektor utbildnings område 

Följande delegationsbeslut informeras utskottet: 

 

2023-01-24, dnr 2022-173-605 godkänd ansökan om tilläggsbelopp för vårterminen 

2023, Fredrick Berglund 

 

2023-01-25, dnr 2023-049-605 beviljad ansökan personalförstärkning på 50%, Fredrick 

Berglund 

 

2023-01-31, dnr 2023-055-623 beviljad ansökan terminsvis skolkort för studier vid 

folkhögskola, Fredrick Berglund 

 

2023-02-08, dnr 2023-037-623 ansökan om skolskjuts med taxi beviljas till vecka 9  

 

_______________ 
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§ 29 Dnr 46585 

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande informerar om två konferenser; Skolriksdagen 8-9 maj i Stockholm samt 

Aktuell Skolpolitik 23-24 augusti i Skellefteå.  

 

Skolriksdagen maj 2023:  

Barn- och utbildningschef anser att en eller två ledamöter från barn- och 

utbildningsutskottet ska delta varje år.  

 

Aktuell skolpolitik i augusti 2023:  

Skolchef och politik föreslås delta. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Utskottets presidium deltar på konferens Skolriksdagen. 

 

Utskottets presidium deltar på konferens Aktuell Skolpolitik. 

 

_______________ 
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§ 30 Dnr 69223 

Meddelanden 

Följande meddelande redovisas barn- och utbildningsutskottet: 

Skolinspektionen har fattat beslut utifrån den genomförda kvalitetsgranskningen av 

Bikupans grundsärskola och vill att sektorn senast den 27 oktober 2023 återrapporterar 

de delar som identifierats som utvecklingsområden till Skolinspektionen, dnr 2023-064-

617 

 

_______________ 
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