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Närvarande 

 
Beslutande: 
 Jan Persson (m), ordförande 
 Anders Jonsson (c) 

Isak Adamssvärd (L), tjänstgörande ersättare för Maria Lundqvist 
Brömster (L) 
Camilla Frostehag (s) 
Björn Forsberg (s) 

 
Ej beslutande: 
 Susann Hansson (m), ej tjänstgörande ersättare 
 Billy Moström (s), ej tjänstgörande ersättare 
 
Övriga: 
 Jennie Forslund, rektor vuxenutbildningen § 5 
 Camilla Gimbergsson, samhällsbyggnadschef § 5 
 Krister Johansson, fastighetschef § 5 
 Birgitta Tornberg, rektor Artediskolan § 5 
 Fredrick Berglund, barn- och utbildningschef 
 Anna Hallgren, sekreterare 
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§ 1 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_______ 
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§ 2 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 

Björn Forsberg (s) utses till justerare jämte ordförande Jan Persson (m). Justeringen 
sker fredag den 20 januari kl. 10:00. 

 

________ 
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§ 3 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på föredragningslistan har upprättats. Under sammanträdet väcks ett nytt 
ärende utifrån barn- och utbildningsutskottets information gällande förskoleplatser i 
Gräsmyr, se § 15. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag med tillägg av ärende § 15. 

 

________ 
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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 

Jennie Forslund, rektor vuxenutbildning/Lärcentrum, informerar utskottet om den nya 
lagändringen kring vuxenutbildning och validering som nu från årsskiftet gäller och om 
de följer de får för Nordmalings kommun. Jennie informerar om vuxenutbildningens 
mål utifrån skollagen. Utskottet får information om hur vuxenutbildningen i 
Nordmaling är organiserad med SFI, grundläggande vuxenutbildningen, studieverkstad, 
äldreomsorgslyftet, gymnasial vuxenutbildning samt gymnasial yrkesutbildning. Jennie 
informerar om elevantalet i januari 2023 som är ca 120 elever sammanlagt. 
Vuxenutbildningen samverkar med många interna och externa aktörer, bland annat 
arbetsmarknadsenheten (AME), socialtjänsten, Västerbottensvux, Region Västerbotten, 
Samordningsförbundet m.m. Utskottet får sedan information om förändringar inom 
vuxenutbildningen som handlar om lagändring från och med årsskiftet gällande 
validering och kartläggning. Nu gäller det att den som överväger att börja studera har 
rätt till en inledande kartläggning av sitt kunnande. En första kartläggning genomföras 
av en yrkes- och studievägledare men sedan har eleverna rätt till en fördjupad 
kartläggning och då behövs yrkeslärare för att göra den bedömningen. En ytterligare 
förändring är att kommunerna nu är skyldiga att erbjuda sammanhållen utbildning för 
nyanlända vuxna som inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet. 
Utskottet får information kring hur verksamheten tänker kring denna förändring och hur 
vuxenutbildningen kan förhålla sig till detta.  

Fastighetschef Krister Johansson och ny samhällsbyggnadschef Camilla Gimbergsson 
för dialog med utskottet kring renovering av skolkök och hemkunskapslokalerna. 
Lokalerna har stora renoveringsbehov och tillgängligheten uppnås inte utifrån dagens 
standarder. Renoveringen måste projekteras för att se hur behoven verkligen ser ut 
utifrån verksamhetens behov men också de lagkrav och standarder som finns. Efter det 
lämnas uppdraget till upphandlade entreprenörer. Möten är inbokade för att påbörja 
projekteringen. Ett kostnadsförslag kan efter det tas fram och presenteras för politiken.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 6 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. 

Kvalitetsdialog med Skolverket kommer ske nu i januari. Skolverket åker runt och 
träffar några av landets kommuner i syfte att synka uppdraget, undersöka utmaningar 
och styrkor osv.  

Gällande förskoleplatser i Gräsmyr är det fortsatt högt tryck och verksamheten ryms 
inte riktigt i nuvarande lokaler. Våren är under kontroll men till hösten kommer fler 
barn vilket aktualiserar behovet av att öppna upp en tredje förskoleavdelning. Under 
sammanträdet väcks detta som ett beslutsärende som ska lyftas i kommunstyrelsen den 
30 januari 2023, se § 15. 

Fredrick Berglund informerar sedan utskottet om de tankar han har kring sektor 
utbildnings organisation inför framtiden där han går igenom de resurser han ser 
kommer behövs för att möta framtidens behov för sektorn. Det är ett långsiktigt arbete 
som Fredrick beskriver för utskottet.  

Fredrick informerar också sedan förutsättningar inför budgetarbetet för 2024 utifrån den 
detaljbudget som ligger för 2023. Frågan kommer hanteras ytterligare nästa 
sammanträde.  

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 7 Dnr 107872 

Information - läsårstider 2023/2024 

Sammanfattning av ärendet 

Läsårstider för 2023/2024 informeras barn- och utbildningsutskottet. Läsårstider med 
startdatum och slutdatum fastställs inom Region Västerbotten och följer 
gymnasieskolans läsårstider. I Nordmaling har man även enats med facken kring 
utläggning av planerings- och studiedagar. 

Beslutsunderlag 

Förslag läsårstider 2023/2024 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 8 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 december 2022-januari 2023 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 9 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. Under dagens sammanträde informerar barn- och 
utbildningschef Fredrick Berglund om nuläge för måluppfyllelse för sektor utbildning 
där fokus under sammanträdet låg på enkätresultatet för 2022 gällande elev- och 
föräldraenkäterna. Utskottet får information om enkätresultaten, svarsfrekvens, 
indikatorer samt övergripande reflektioner utifrån enkätresultatet. Tanken är att 
bibehålla enkätfrågorna till 2023 års mätning för att kunna jämföra mellan de två åren. 
Viktigt inför kommande mätningar är att få högre svarsfrekvens, framförallt bland 
vårdnadshavarnas svarsfrekvens.  

Utskottet får information om kommande resultat av kommunstyrelsens 
internkontrollplan för 2022 samt kommande internkontrollplan för 2023. 

Beslutsunderlag 

Sammanfattning enkätresultat 2022 
Underlag till enkätutvärdering 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 10 Dnr 2022-000522610 

Studiebesöksplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet har de senaste åren haft en studiebesöksplan där utskottet 
några sammanträden per år genomför studiebesök på olika skolenheter runtom i 
kommunen. Barn- och utbildningschef fick under barn- och utbildningsutskottets förra 
sammanträde i uppdrag att ta fram ett förslag på studiebesöksplan för 2023. Följande 
förslag presenteras för utskottet; 

· Nya förskolan – 18 januari 2023 

· Kyrkovallens grundsärskola – 1 mars 2023 

· Gräsmyrs skola och fritids – 19 april 2023 

· Lärcentrum – 31 maj 2023 

· Lögdeå skola och fritids – 11 oktober 2023 

Beslutsunderlag 

Förslag studiebesöksplan 2023 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Godkänna studiebesöksplanen för 2023 enligt upprättat förslag. 

 

________ 
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§ 11 Dnr 2022-000520042 

Framtida mål sektor utbildning 

Sammanfattning av ärendet 

Under barn- och utbildningsutskottets sammanträde i september 2022 framkom behov 
av att se över framtida mål i verksamhetsplanen för sektor utbildning. Under dagens 
sammanträde diskuteras möjliga framtida mål i utskottet. Målet som främst berörs av 
dagens diskussion är att öka läsning för barn och unga utöver det som anges via 
läroplanerna. Samarbete med biblioteket diskuteras och ses som en bra möjlighet. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. Sektorchef tar frågan vidare till biblioteket och 
rektorerna. 

 

__________ 
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§ 12 Dnr 2023-000026042 

Barnbokslut 2022 

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.  

Till dagens sammanträde presenteras sektor utbildnings förslag på barnbokslut 2022. 
Ärendet kommer senare lyftas för fastställande senare i vår i samband med årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 

Förslag - Barnbokslut 2022 sektor utbildning 
Utdrag ur barnbokslut 2021 för sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Skicka vidare sektorns del av barnbokslut till kommunledningsgruppen för vidare 
hantering och senare fastställande i kommunstyrelsen. 

 

________ 
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§ 13 Dnr 107942 

Information - delegationsbeslut inom sektor utbildnings område 

 

Följande delegationsbeslut informeras utskottet: 

 

2022-01-29, dnr 2022-393-623 avslag ansökan om fortsatt skolskjuts med taxi, Fredrick 
Berglund  

 

________ 
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§ 14 Dnr 69223 

Meddelanden 

 

Barn- och utbildningsutskottet meddelas följande: 

 

Skolverket har beslutat att bevilja Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
karriärtjänster för lärare för 2022/2023, dnr 2022-542-047. 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag för lärarlönelyftet, dnr 2022-572-047  

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns rekvisition gällande 
statsbidrag för praktiknära forskning och utveckling för 2022/2023, dnr 2022-294-047  

 

_________ 
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§ 15 Dnr 2022-000416290 

Ny förskoleavdelning Gräsmyr 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informerar barn- och utbildningschef om nuläge 
förskoleplatser Gräsmyr (se § 6), ett ärende som tidigare varit uppe i både barn- och 
utbildningsutskottet och kommunstyrelsen. När ärendet tidigare var uppe beslutades det 
att avvakta ny förskoleavdelning men noga följa utvecklingen. Utifrån dagens 
information väcks ett beslutsärende då barn- och utbildningschef ser behov av beslut i 
frågan. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Uppdrar till barn- och utbildningschefen ta fram ett förslag på att öppna ny tillfällig 
förskoleavdelning i Gräsmyr och att ärendet sedan lyfts till kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 januari 2023. 

 

________ 

 

 




