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Beslutande Se särskild förteckning sid 2 
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Sekreterare 

 
ANNA HALLGREN Paragrafer §§ 67-84 
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Bengt Joel Billy Moström 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bengt Joel Billy Moström  
JAN PERSSON 

 
 

Närvarande 
 
Beslutande: 
 Billy Moström (s), ordförande 
 Jan Persson (m), tjänstgörande ersättare för Anna-Karin Nilsson (m) 

Anna-Karin Lundberg (kd) tjänstgörande ersättare för Anders Jonsson (c) 
§§ 67-73, 75-77  
Anders Jonsson (c) §§ 74, 78-84 
Petronella Johansson (c) 
Björn Forsberg (s) 

 
Ej beslutande: 
 Anna-Karin Lundberg (kd), ej tjänstgörande ersättare §§ 74, 78-84 
 
 
Övriga: 
 Anna Hällgren, rektor Gräsmyr skola och Lögdeå skola § 71 
 Katarina Persson, ekonom §§ 75-76 
 Angelica Holst, ekonom §§ 75-76 
 Tinny Byström, verksamhetsutvecklare sektor utbildning 
 Fredrick Berglund, barn- och utbildningschef 
 Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 67 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 68 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 69 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 

Jan Persson (m) utses till justerare jämte ordförande Billy Moström (S). Justeringen 
sker fredag den 30 september kl. 13:00. 

 

________ 
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§ 70 Dnr 49103 

Anmälan av nya frågor 

 

Jan Persson (m) anmäler en ny fråga gällande skolmatsalens belastning i centralort. Jan 
har fått till sig synpunkter på att eleverna har tidiga eller sena mattider och kort tid på 
sig att äta.  

Barn- och utbildningschef, Fredrick Berglund, besvarar frågan under punkten 
Information från barn- och utbildningschef, se § 72. 

 

______ 
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§ 71 Dnr 85534 

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Rektor Anna Hällgren informerar barn och utbildningsutskottet om nuläge gällande 
antal barn på förskolan i Gräsmyr. Anna berättar om hur lokalerna för förskolan ser ut 
och är utformade. I dagsläget är det två avdelningar på förskolan i Gräsmyr. Nuvarande 
bemanning på förskolan i Gräsmyr är 6,6 tjänster. Utskottet får ta del av statistik över 
hur många som är födda sedan 2017 och fram till första halvåret 2022 i området kring 
Gräsmyr. I dagsläget går 36 barn på de två avdelningarna. Utskottet får också ta del av  
en uppskattad skattning av antal barn som troligen börjar förskolan i Gräsmyr under 
2023. Som prognosen ser ut nu kommer det bli över 40 barn i förskolan i Gräsmyr. 
Anna Hällgren informerar om att det finns en lokal där en ny förskoleavdelning skulle 
kunna öppnas i Gräsmyr. Utskottet får information om en kalkyl av de kostnader det 
skulle innebära med personal- och lokalkostnader att öppna en ny förskoleavdelning. 
En utmaning i Gräsmyr är att rekrytera behörig personal samt svårt att få vikarier vid 
frånvaro. 

Barn- och utbildningschef Fredrick Berglund, informerar om ökade kostnader för 
skolan i Gräsmyr på grund av överbemanning i och med att det varit svårt att rekrytera 
personal och vikarier. Fredrick informerar om ökade kostnader grundsärskolan som 
bland annat är kopplat till skolskjuts samt ökade kostnader förskolan.  

Barn- och utbildningsutskottets ledamöter deltog under invigningen av Lärcentrums nya 
lokaler i Rundvik. 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 72 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. 

Gällande svaret på Jan Perssons (m) fråga anger Fredrick Berglund att det frågan kring 
matsalen mycket handlar om schemaläggning. Det finns en viss trängsel och det räcker 
inte enbart att öka lokalens storlek utan det handlar också i så fall om att öka kökets 
kapacitet vilket är svårt att just nu genomföra. Fredrick informerar om att nu finns en 
fördel, trots trängsel, att det nu finns ett rum för de barn som behöver lite mer lugn och 
ro vid lunch. Dialog förs med lärare för att säkerställa att alla elever går och äter enligt 
schema. För de som äter tidigare erbjuds mellanmål de längre skoldagarna samt att 
fritids erbjuder fika. Det pågår dialog och det finns en medvetenhet om problemet. 

Fredrick informerar om nuläge processen med öppna öppen förskola igen. Frågan finns 
också som ärende i dagens beslutsärenden, se § 81. Fredrick betonar vikten av hur man 
arbetar med profileringen så att öppen förskola når ut till rätt målgrupper.  

Sektorledningen ser positivt på förslag på budget för nästa år där förstärkning inom 
elevhälsans verksamhet föreslås. 

Utskottet får information om att de fackliga organisationerna efterfrågat 
kompetensutveckling plus att politiken har efterfrågat att på något sätt kunna visa 
uppskattning till skolans personal för deras arbete under pandemin. I och med detta har 
Olof Wretling bjudits in med sin föreställning. Skolan och lärarförbunden kommer stå 
för kostnaden tillsammans. Föreställningen kommer kopplas ihop med 
kompetensutveckling och reflektion.  

Skolstarten har enligt rektorerna flutit på bra detta läsår.  

Just nu pågår arbetet med implementering av friskfaktorer inom sektor utbildning där 
det nyss var uppstart med hela sektorns personal. Det var utbildning under en 
förmiddag och just nu pågår arbetet med att ta fram vilka friskfaktorer som ska väljas ut 
att börja arbeta med. En enkät har skickats ut till personalen där de får skatta hur de 
upplever att det ser ut med friskfaktorerna. Tanken är att första året utse två av åtta 
friskfaktorer i hela sektorn som ska arbetas med.  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

_______ 
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§ 73 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 samt att 
verksamhetsutvecklare Tinny Byström redovisar jämförelser mellan höst- och 
vårterminen föregående läsår. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter maj-september 2022 
Sammanfattning av incidenter september 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 74 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 barn- och utbildningschef Fredrick Berglund 
och verksamhetsutvecklare Tinny Byström om nuläge för måluppfyllelse för sektor 
utbildning. Statistik från KOLADA kommer inte förrän månadsskiftet 
september/oktober så stora delar av målen verksamhetsplanen går inte att följa upp just 
nu. Mellan vecka 40-43 kommer elev- och föräldraenkäten genomföras och resultatet av 
den kommer sedan presenteras för utskottet i januari 2023. Gällande målet om rankning 
resultat i jämförelse med andra kommuner har KOLADA upphört med denna rankning 
så omformulering av sektor utbildnings mål finns behov av. 

Det förs dialog om kommande mål och områden för kommande års verksamhetsplaner. 
Till kommande sammanträde efterfrågas en redogörelse från sektorledningen vilka mål 
som bör vara kvar och revideras. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 75 Dnr 2022-000422042 

Delårsrapport januari - augusti 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden, januari-augusti, ett underskott på 1,2 
miljoner kronor, jämfört med samma period 2021 visade BU ett överskott på 7,4 
miljoner kronor. Verksamhetens intäkter är 13,1 miljoner kronor, vilket är 3,3 miljoner 
kronor högre än budgeterat, jämfört med 2021 är intäkterna 0,4 miljoner kronor högre. 
Det innefattas av bl.a. ersättning för sjuklönekostnader som uppgår till 1,1 miljoner 
kronor, avser oktober-december 2021 samt januari-mars 2022.  

Verksamhetens kostnader för perioden är 146 miljoner kronor, vilket är 4,6 miljoner 
kronor högre än budgeterat samt 11,1 miljoner kronor högre än 2021. Verksamhetens 
nettokostnad har ökat med 11,5 miljoner kronor mellan åren. 

Personalkostnaderna för perioden är 82 miljoner kronor och avviker negativt med 2,0 
miljoner kronor mot budget. Jämfört med samma period 2021 är personalkostnaderna 
9,5 miljoner kronor högre. Underskottet beror bland annat på att 2021 reglerades 
semesterlöneskulden mot verksamheterna, 2022 regleras de centralt, samt högre 
personalkostnader än budgeterat, sjukfrånvaro, till följd av pandemin. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport - sektor utbildning 

Tertialrapport 2, 2022 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Delårsbokslut för barn- och utbildningsutskottets verksamhetsområde överlämnas till 
kommunstyrelsen för godkännande den 12 oktober. 

 

_______ 
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§ 76 Dnr 2022-000419041 

Budget 2023, plan 2024, 2025 

Sammanfattning av ärendet 

Katarina Persson, ekonom, och Angelica Holst, ekonom, presenterar det förslag till 
budget som arbetats fram av den parlamentariskt tillsatta budgetberedningen. 
Budgetberedningen har löpande haft träffar med start årsskiftet 2021/2022 och därefter 
träffat tjänstepersoner och fackliga företrädare för att gemensamt kunna lägga fram ett 
budgetförslag.   

Skriftliga underlag lämnas i samband med kommunstyrelsens sammanträde 12 oktober, 
beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 24 oktober. 

Beslutsunderlag 

Presentation av budget 2023, plan för 2024 och 2025 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktiges 
sammanträde den 24 oktober. 

 

________  
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§ 77 Dnr 2022-000421012 

Internkontrollrapport för 2022 - halvårsuppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsutvecklare Tinny Byström informerar om de halvårsuppföljning som gjorts 
av sektor utbildnings internkontrollpunkter som framgår av internkontrollplanen. Den 
slutgiltiga avstämningen av punkterna sker vid årsskiftet.  

Beslutsunderlag 

Interkontrollrapport halvår 1 sektor barn och utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna halvårsuppföljningen för internkontrollrapport 
2022.  

 

_______ 
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§ 78 Dnr 2022-000378610 

Information - Kvalitetsredovisning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde presenterar barn- och utbildningschef Fredrick Berglund 
och verksamhetsutvecklare Tinny Byström nuläget gällande arbetet med 
kvalitetsredovisningen för 2022 som just nu pågår. Alla kvalitetsrapporter för alla 
enheter är ännu inte färdigställda vilket försenat arbetet med huvudmannens rapport 
som normalt brukar presenteras till utskottet vid den här tidpunkten. 

En rapport avseende pandemins effekter är klar och kommer bifogas 
kvalitetsredovisningen. Rapporten berör både sjukfrånvaro, vikariebrist, hög 
elevfrånvaro samt begränsad verksamhet inom förskolan. Sammanfattningsvis har 
pandemin hanterats bra av sektorn trots hård belastning. Den höga elevfrånvaron 
bedöms inte har påverkat betyg eller orsakat några tydliga kunskapstapp tack vare bland 
annat läxhjälp och lovskola 

Fredrick och Tinny går igenom kvalitetsrapportens delar uppdelat utifrån respektive 
verksamhet och stadie där de går igenom varje verksamhets och stadies 
utvecklingsområden. Förskolan och pedagogisk omsorg - rutiner incidentrapporteringar, 
förankring av SKUA och TMO.  

Grundskola och fritidshem - diskrimineringsgrunden, stärka samverkan mellan skola 
och fritidshem genom ämnesövergripande arbete, elevhälsan börjar där eleven är, 
utveckling av pedagogisk ledarskap, fortsatt förankring av SKUA och SPL. 
Vuxenutbildning - värdegrundsarbete och marknadsföring av lärcentrum, fortsatt 
utveckling av systematisk uppföljning av avbrott samt genomströmning vid SFI 

Centralt inom sektorn - KAA fortsatta arbete, inom centrala elevhälsan ska systematiskt 
kvalitetsarbete fortsatt prioriterat samt arbetet med tillgängliga lärmiljöer, fortsatt arbete 
av det skolstrategiska arbetet för ökad skolframgång och en stärkt likvärdighet genom 
bland annat dialogmöten och systematisk uppföljning, skoladministrationens nya 
riktlinjer och verktyg för SKA, kostverksamheten arbetar för en ökad elevdelaktighet 
och ökad systematik i uppföljningsarbetet.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

________ 
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§ 79 Dnr 2022-000015606 

Skolpliktsbevakning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Information gällande skolpliktsbevakning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

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

 

_______ 
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§ 80 Dnr 2022-000127624 

Svar på motion - Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Britt Coe (v) inkom 2022 med en motion Vänsterpartiet yrkar att Nordmalings 
kommun ska tillhandahålla kostnadsfri tillgång till mensskydd i grundskolan. Frågan 
har nu utretts av sektorn.  

Redan idag har elever tillgång till kostnadsfria mensskydd i personalrum samt hos 
skolsköterskorna. Frågan diskuteras också återkommande vid samverkansträffar. 

I regionen finns olika lösningar för gratis mensskydd i olika kommuner, en del har en 
liknande lösning som Nordmalings kommun medan andra kommuner delar ut 
menskoppar och/eller har tillgång till mensskydd på skoltoaletterna. I våras beslutade 
KF i Umeå kommun om kostnadsfri tillgång på skoltoaletter i alla kommunens grund- 
och gymnasieskolor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare 
Utredning 
Protokollsutdrag 2022-04-11 § 47 
Motion - Kostnadsfria menstruationsskydd i skolan 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen bifalles med tillägget att 
sektorn får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för placering av automater på 
respektive skola. 

 

_______ 
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§ 81 Dnr 2021-000516712 

Svar på medborgarförslag - Öppen förskola i Nordmaling 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 inkom ett medborgarförslag som föreslog att öppen förskola skulle öppnas 
på nytt.  

Nordmalings kommun har tidigare bedrivit öppen förskola, något som avvecklades efter 
beslut om besparingsåtgärder under 2019. Enligt det inkomna medborgarförslaget finns 
önskemål om att åter starta en öppen förskola.  

Sektor barn och utbildning har en egen målsättning att starta en ny verksamhet för 
öppen förskola och har påbörjat en utredning för att undersöka förutsättningarna att 
verkställa detta.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare 
Utredning 
Medborgarförslag - öppen förskola i Nordmaling 
Protokollsutdrag 2021-12-31 § 152 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat i 
och med att verksamheten utreder förutsättningarna för att åter kunna starta upp en 
öppen förskola. 

 

________ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-09-28
Sida

20(22)
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Bengt Joel Billy Moström  
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§ 82 Dnr 2022-000420006 

Sammanträdesplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har arbetats fram av nämndkansliet. Förslaget tar i 
störts möjliga mån hänsyn till Regionfullmäktiges sammanträdesdagar samt sport- och 
påsklov. Därtill är förslaget anpassat efter kommunallagens krav om behandling av 
budget samt delårsrapport och kommunens interna ekonomiska processer.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare 
Förslag - sammanträdesdagar 2023 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Föreslagen sammanträdesplan för barn- och utbildningsutskottet godkänns. 

 

_______ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-09-28
Sida

21(22)
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§ 83 Dnr 46585 

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Följande inbjudningar har inkommit inom sektor utbildnings område; 

Skolchefs- och Presidiekonferensen den 6 oktober i Lycksele. 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Vice ordförande och barn- och utbildningschef deltar på konferensen.  

 

_______ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-09-28
Sida

22(22)
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§ 84 Dnr 69223 

Meddelanden 

 

Barn- och utbildningsutskottet meddelas följande; 

 

Barn- och elevombudet (Skolinspektionen) har beslutat att inte pröva ärendet om 
anmälan om kränkande särbehandling Gräsmyrs skola, dnr 2022-276-610.  

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning av 
statsbidraget för Läxhjälp 2021 utan återkrav, dnr 2022-402-047 

Nordmalings kommun har beviljats statsbidrag för praktiknära forskning och utveckling 
för 2022/2023, dnr 2022-294-047 

 

_______ 

 

 

 




