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§ 14 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 15 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 16 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 18 
mars kl. 14:00. 

 

_______ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-03-16
Sida

8(27)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

§ 17 Dnr 49103 

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls. 

 

_________ 
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§ 18 Dnr 85534 

Information från verksamheterna  

 

Under dagens sammanträde ges ingen information från verksamheterna till barn- och 
utbildningsutskottet.  

 

________ 
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§ 19 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.  

Rekrytering av ny rektor för vuxenutbildningen är nu genomförd. Just nu är det oklart 
när ny rektor kan påbörja tjänsten. 

Gällande pandemiläget så är det ingen påverkan alls i dagsläget i skolans verksamheter 
då det är låg sjukfrånvaro.  

Nuläge gällande kriget i Ukraina och eventuellt mottagande av flyktingar i kommunen 
och skolans verksamheter informerar Thomas Berglund utskottet om att kartläggning 
har genomförts i Västerbotten gällande mottagandet. Skolcheferna i länet kommer 
träffas för att diskutera läget för att arbeta proaktivt gällande mottagandet i skolan.  

Utskottet får information om läsårstiderna för 2022/2023. Läsårstiderna har lyfts i 
samverkan med arbetstagarorganisationerna och är nu fastställda av barn- och 
utbildningschef.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 20 Dnr 103670 

Information om nya mallar för tjänsteskrivelse, utredningar med 
tillhörande checklistor samt beslutsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet ges information om att nya mallar för tjänsteskrivelser 
och utredningar har utformats där utredningsmallen också innehåller checklistor för att 
säkerställa att barn-, jämställdhets-, och hållbarhetsperspektiven beaktas under hela 
ärendets process. Ett beslutsstöd för politiken har också tagits fram. En tidsplan för 
införandet av de nya mallarna presenteras för utskottet.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 21 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.  
 
Förra sammanträdet efterfrågade barn- och utbildningsutskottet information om statistik 
gällande incidenter som rör fysiskt våld uppdelat utifrån stadie. Verksamhetsutvecklare 
Tinny Byström presenterar delrapport gällande incidenter av kränkande behandling 
höstterminen 2021 där bland annat statistik gällande fysiskt våld preciseras.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter november februari-mars 2022 
Delrapport incidenter av kränkande behandling ht-2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna.  

 

_______ 
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§ 22 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.  
Under dagens sammanträde informerar barn- och utbildningschef Thomas Berglund om 
delrapport för incidentrapporter (se § 21) och årsbokslutet kopplat mot måluppfyllelse 
för sektorn (se § 25). Utskottet går tillsammans igenom och utvärderar elev- och 
föräldraenkäterna kopplat mot måluppfyllelse av målen i verksamhetsplanen (se § 29). 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 23 Dnr 2022-000108042 

Koordinering av övergripande strategiska mål 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommun har antagit Vision 2031 Nordmaling är nära i 
kommunfullmäktige. Visionen klarlägger riktning och utveckling till en framtida 
idealbild för Nordmalings kommun. För att uppnå visionen har fem framgångsfaktorer 
utarbetats tillsammans med övergripande strategiska mål. 

Utredningen klarlägger koordineringen av de övergripande strategiska målen för 
perioden 2022-2026. Samordningen skapar underlag för att processerna skall vara 
värdeskapande genom att prioritera effektivitet och kvalitet i visionsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 
Arbetsunderlag koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026 
Koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026 
Film och presentationsmaterial 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att koordinering av övergripande mål 2022-2026 
sker enligt bilaga Koordinering övergripande strategiska mål 2022-2026 och uppdrar 
till kommunchef att fortsätta implementeringsarbetet. 

 

_______ 
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§ 24 Dnr 2022-000096042 

Månadsrapport per februari 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden, januari- februari 2022, ett underskott 
på 0,5 miljoner kronor, jämfört med samma period 2020 visade sektor barn och 
utbildning ett underskott på 0,2 miljoner kronor.  

Verksamhetens intäkter för perioden är 2,7 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner 
kronor högre än budgeterat, jämfört med 2020 är det 0,1 miljoner kronor högre intäkter, 
ersättning för sjuklönekostnader uppgår till 0,4 miljoner kronor.  

Verksamhetens kostnader är 34,7 miljoner kronor, vilket är 0,8 miljoner kronor högre 
än budgeterat och 1,2 miljoner kronor högre än 2020. 

Personalkostnaderna för perioden är 19,5 miljoner kronor avviker negativt med 0,7 
miljoner kronor mot budget. Jämfört med samma period 2020 är personalkostnaderna 1 
miljon kronor högre. Underskottet beror bland annat på högre personalkostnader än 
budgeterat till följd av pandemin. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per februari 2022 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Månadsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

 

________ 
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§ 25 Dnr 2022-000095042 

Årsredovisning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden, januari- december 2021, ett överskott 
på 2,7 miljoner kronor, jämfört med samma period 2020 visade sektor barn och 
utbildning ett underskott på 5,1 miljoner kronor. Överskottet beror på högre intäkter 
och bidrag än budgeterat som innefattar bland annat ersättning för sjuklönekostnader på 
1 miljon kronor.  

Verksamhetens intäkter är 19,8 miljoner kronor, vilket är 5,5 miljoner kronor högre än 
budgeterat, jämfört med 2020 är det 1,7 miljoner kronor lägre intäkter. Verksamhetens 
kostnader är 210,4 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner kronor högre än budgeterat 
och 1,2 miljoner kronor lägre än 2020. 

Personalkostnaderna avviker negativt med 3,2 miljoner kronor mot budget. Jämfört 
med samma period 2020 är personalkostnaderna 4,4 miljoner kronor högre.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Informationen noteras till protokollet och årsredovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige. 

 

______ 
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§ 26 Dnr 2022-000099012 

Internkontrollrapport för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

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

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. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Internkontrollrapport 2021 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Internkontrollrapport för 2021 överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

 

_______ 
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§ 27 Dnr 2021-000475012 

Internkontrollplan 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplan för innevarande år med riskbeskrivningar för sektor barn och 
utbildning lyfts i utskottet.   

Beslutsunderlag 

Internkontroll - sektor barn och utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

 

_______ 
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§ 28 Dnr 2022-000067042 

Barnbokslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nordmalings kommuns barnbokslut är en sammanställning av verksamheternas olika 
mål, insatser och resultat under det gångna året. Barnbokslutet har till uppgift att belysa 
hur beslut och insatser har haft effekt för barn och unga i Nordmalings kommun.  

Barnbokslutet är ett viktigt verktyg för att synliggöra barn och ungas livssituation i 
kommunen, utifrån rättigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen. Den uppföljning och beskrivning av verksamhetsåret är för 
sektorerna omsorg, barn och utbildning och samhällsbyggnad. Det ger en inblick i 
kommunens verksamhet som berör barn.  

Det är den andra gången som kommunen tagit fram ett barnbokslut. Årets barnbokslut 
har utvecklats med en förbättrad beskrivning av hur barns inflytande och behov finns 
synliggjort i olika verksamheters planering och verkställighet.  

Ett utvecklingsbehov finns avseende barnrättsperspektivet som ska vara synliggjort i 
beslutsunderlag där barn är berörda. Det saknas barnkonsekvensanalyser i 
verksamhetsprocesser för att synliggöra barnperspektivet. Analyserna ska bidra till en 
beskrivning av ärendet och de förslag som finns för åtgärder, vilket också är ett stöd för 
beslutsfattande på både tjänstepersons- och politisk nivå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstrateg 
Barnbokslut 2021 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna barnbokslut 2021. 

 

_______ 
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§ 29 Dnr 2022-000089627 

Utvärdering elev- och föräldraenkät för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Under förra sammanträdet uppkom frågan från barn- och utbildningsutskottet om att 
utvärdera elev- och föräldraenkäterna i koppling mot utskottsmålen i 
verksamhetsplanen. Under dagens sammanträde går verksamhetsutvecklare Tinny 
Byström tillsammans med utskottets ledamöter igenom enkäterna (elev- och 
föräldraenkäterna) där vissa förslag på ändringar och tillägg föreslås genom den 
utvärdering som Tinny Byström genomfört.  

En annan anledning till att utvärdering av enkäterna lyfts är att det finns behov av att 
resultatmåtten i verksamhetsplanen revideras utifrån att målen redan innan 
delårsrapporten är uppnådda. Utskottet för dialog tillsammans med barn- och 
utbildningschef Thomas Berglund och verksamhetsutvecklare Tinny Byström kring 
resultatmått och enkätfrågor.  

Beslutsunderlag 

Resultat utskottsmål enkäter - sektor utbildning 
Underlag till enkätutvärdering 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Verksamhetsutvecklare och barn- och utbildningschef får i uppdrag att till barn- och 
utbildningsutskottets nästa sammanträde (den 27 april 2022) lämna förslag på nya 
resultatmått (procentsatser) för sektor utbildnings utskottsmål inför delårsbokslutet 
2022 som sedan lyfts till kommunstyrelsen. 

 

_______  
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§ 30 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 

Rapport skolpliktsbevakning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

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

 

_______ 
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§ 31 Dnr 2022-000088624 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivaren ska enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) årligen upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Genom patientsäkerhetsberättelsen ska de framgå hur 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som 
vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som har uppnåtts.  

Skollagen styr att det ska finnas tillgång till elevhälsa. De medicinska insatserna i 
skolans elevhälsa utförs av skolsköterskor, skolläkare, logoped samt skolpsykolog. 
Arbetet ska vara hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevernas utveckling mot 
målen. 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) ska på utskottets uppdrag och i 
enlighet med gällande författningar tillse att kvalitet och patientsäkerheten är hög. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2021 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska insatser för 2021. 

 

_______ 
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§ 32 Dnr 2022-000087624 

Ledningssystem för skolpsykolog 

Sammanfattning av ärendet 

Skolans huvudman, Nordmalings kommun, är ansvarig vårdgivare för den del av 
elevhälsans psykologiska insats som faller under hälso- och sjukvårdslagen. 
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. 
Ledningssystemet syftar till att kvalitetssäkra den del av skolpsykologens 
arbetsuppgifter som innefattas av hälso- och sjukvårdslagen och ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt göra det 
möjligt för ledningen att styra verksamheten så att insatser sker vid rätt tillfälle och på 
rätt sätt. 

I Nordmalings kommun har kommunstyrelsen överlåtit ansvaret för kvalitetsarbetet 
som avser HSL-insatser till verksamhetschef. Eftersom verksamhetschefen saknar 
formell psykologisk kompetens har enskilda ledningsuppgifter därefter överlåtits 
(delegation enligt bilaga 1) till legitimerad psykolog med ledningsansvar för 
elevhälsans psykologiska insats (PLA). PLA ska stödja verksamhetschefen i det 
systematiska kvalitetsarbetet inom patientsäkerhetsområdet. PLA:s uppdrag är att leda 
och stödja patientsäkerhetsarbetet när det gäller riskanalys, egenkontroll och avvikelser 
i verksamheten så att hög patientsäkerhet uppnås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 
Förslag - ledningssystem för skolpsykolog 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna ledningssystem för skolpsykolog. 

 

Utskottet ser med fördel att inför kommande år upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
där både elevhälsans medicinska insatser och skolpsykologens insatser samlas i samma 
dokument.  

 

________ 
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§ 33 Dnr 2022-000004002 

Revidering av delegationsordning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument som vid behov 
revideras. Följande förslag på revideringar av delegationsordningen föreslås; 

Punkt A 18.6  en ny punkt gällande beviljande eller avslag av ansökan om vägbidrag 
enligt bestämt belopp och reglemente där produktionsledare föreslås få delegation. 

Punkt U 11.1  ny punkt i delegationsordningen till följd av ledningssystem för 
skolpsykolog där barn- och utbildningschef föreslås ges delegation att besluta om 
elevhälsans omfattning och ansvar 

Punkt U 11.2  ny punkt i delegationsordningen där skolpsykolog, skolsjuksköterska 
och logoped föreslås ges delegation att skicka in Lex Maria-anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - 2022-03-02 

Barn- och utbildningsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna föreslagna revideringar av delegationsordningen.  

 

_______ 
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§ 34 Dnr 2020-000532601 

Svar på Motion - Hédi Frieds barnbok om förintelsen till 
lågstadieelever 

Sammanfattning av ärendet 

En motion skriven av Maria Lundqvist-Brömster, Liberalerna att samtliga 
 

Inom ramen för grundskolans läroplan Lgr11 (from nästa termin gäller Lgr22) arbetar 
kommunens skolor bland annat med värdegrundsfrågor som mänskliga rättigheter och 
historiska händelser som folkmord. I våra skolor bedrivs också undervisning som rör 
världskrigens konsekvenser och följder, däribland förintelsen, enligt gällande 
kursplaner. Detta sker främst inom SO-undervisningen och genomförs åldersanpassat i 
respektive årskurs, dock är det främst högstadiets årskurser som berörs av ett centralt 
innehåll som mer specifikt rör förintelsen. Att tonvikten av detta centrala innehåll är 
förlagd i de senare årskurserna beror bland annat på det komplexa i händelseförloppet 
som ledde till förintelsen.  

Förslaget om att dela ut Hedi Frieds bok kan med fördel vara en riktad insats från 
Nordmalings bibliotek. Biblioteket är positiv till detta och det stämmer väl överens med 
övriga satsningar på media och informationskunskap. Boken finns även tillgänglig via 
bibliotekets app för elever med lässvårigheter. Däremot är det tveksamt om det finns 
möjlighet för biblioteket att finansiera en sådan stor satsning just nu. Kostnad för denna 
insats är ca 25000 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 
Motion - Hédi Frieds barnbok om förintelsen till lågstadieelever 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med förslag att 
utdelning sker av Nordmalings bibliotek om extern finansiering möjliggörs. 

 

_______ 
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§ 35 Dnr 46585 

Kurser och konferenser 

 

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

 

_______ 
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§ 36 Dnr 69223 

Meddelanden 

 

Barn- och utbildningsutskottet meddelas följande; 

Skolinspektionen informerar om att från och med 24 januari till och med 4 mars 
kommer skolenkäten från Skolinspektionen vara öppen för Nordmalings kommun, 
dokid 103115. 

Skolverket meddelar om förstärkning a
103347. 

Skolinspektionen meddelar via ett uppföljningsbeslut att de avslutar granskningen för 
att motverka studieavbrott i kommunal vuxenutbildning med tillägg att ytterligare 
kvalitetshöjande åtgärder behövs i Nordmalings kommun, dnr 2021-095-615. 

 

________ 

 

 




