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Närvarande 
 
Beslutande: 
 Jan Persson (m), ordförande 
 Anders Jonsson (c) 
 Maria Lundqvist Brömster (L) 
 Billy Moström (s), tjänstgörande ersättare för Camilla Frostehag (s) 
 Susann Hansson (m), tjänstgörande ersättare för Björn Forsberg (s) 
 
Övriga: 
 Petra Westermark, rektor Levarskolan § 89 
 Cecilia Karlsson, rektor förskola § 89 
 Angelica Holst, ekonom § 94 
 Fredrick Berglund, barn- och utbildningschef 
 Anna Hallgren, sekreterare  
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§ 85 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 

 

_________ 
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§ 86 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 Jan Persson (m). Justeringen sker 
fredag den 18 november kl. 10:00.  

 

_______ 
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§ 87 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan föreslås godkännas med tillägg av ett ärende som väcktes under 
sammanträdet; 

§ 102, utredningsuppdrag - renovering av hemkunskapskök och skolkök 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Föredragningslistan fastställs utifrån upprättat förslag med tillägg av ärende enligt ovan. 

 

_______ 
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§ 88 Dnr 49103 

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls. 

 

______ 
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§ 89 Dnr 85534 

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Ny rektor för Levarskolan, Petra Westermark, presenterar sig för barn- och 
utbildningsutskottet. Petra informerar med hjälp av en film utskottet om sin bakgrund, 
vad hon gjort de första veckorna som rektor samt vilka framgångsfaktorer som Petra 
arbetar utifrån. Petra Westermark har bland annat tidigare varit rektor för Hörnsjö 
friskola. 

Rektor för förskolan, Cecilia Karlsson, informerar utskottet om öppna förskolan och 
den nya förskolan. Förskolan börjar bli klar och utskottet får information kring hur 
arbetet sett ut fram till idag för personalgruppen som ska börja arbeta där. 
Kommunfullmäktiges vision har präglat hela arbetet. Personalen har fått fundera på 
vilka framgångsfaktorer och farhågor som finns för arbetet med ny förskola. Utskottet 
får information om hur de nya avdelningarna ska delas in. En avdelning kommer vara 
med 5-åringar och fem avdelningar med barn 1-4 år (uppdelat från förskolorna som 
flyttar till den nya förskolan). I framtiden planerar Cecilia att ha mer åldersindelade 
avdelningar men det ska inledningsvis vara en trygghet för de barn som flyttar in i nya 
förskolan från andra förskolor. Den nya förskolan kommer heta Skogsgläntan. Cecilia 
har informerat föräldrar på föräldramöten om nya förskolan. När slutbesiktningen är 
genomförd i början av december har Cecilia en förhoppning om att kunna bjuda in 
föräldrarna till de nya lokalerna. Inflyttningen är planerad mellan jul och nyår.  

Cecilia Karlsson informerar också om öppnandet av den öppna förskolan. Den öppna 
förskolan kommer hålla till i de lokalerna som den tidigare fanns i på familjecentralen. 
Cecilia har en tanke om att kunna nå ut till hela kommunen och kanske att ha någon dag 
öppen förskola i Rundvik och Gräsmyr. Utskottet får information om att den öppna 
förskolan ska vara en öppen verksamhet men också innehålla mer riktade insatser för 
enskilda eller grupper vid behov. Samarbete kommer ske med BVC, IFO, Bibliotek, 
förskolor och pedagogisk omsorg. Just nu ligger en arbetsannons ute för personal till 
den öppna förskolan. Tanken är att öppna förskola ska öppna i januari 2023.  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

_______ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-11-16
Sida

10(23)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

JAN PERSSON  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

§ 90 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 inköp av automater för mensskydd som väcktes 
som en motion av Vänsterpartiet har avtal har tecknats och automaterna kommer på 
plats inom en snar framtid. 

Gällande förskoleplatser för 2023 så är det fortsatt problem med överinskrivningar 
inom förskolan. Under våren kommer jämna avstämningar göras för att se hur 
planeringen för höstterminen kommer se ut. 

Gällande arbetet med Sunt arbetsliv och arbetsmiljö har nu sektor utbildning valt två 
friskfaktorer som sektorn ska arbeta med kommande året och de är: ledarskap och 
kommunikation. 

Utskottet får information om nuläge för framtagande av ny kompetensförsörjningsplan 
inom sektorn. Planen skulle egentligen ha varit färdigställd men sektorn avvaktar tills 
kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan är färdigställd.  

Fredrick Berglund informerar om de renoveringsbehov som finns i 
hemkunskapslokalerna och köksutrustningen i skolköket. Under sammanträdet väcks ett 
ärende för att utreda frågan vidare, se § 102.  

Fredrick Berglund har genomfört en analys och informerar om kommande års framtida 
arbete för sektorn. Fredrick informerar om de behov han ser utifrån organisationen idag 
och vad som behövs inför framtiden gällande bland annat styrning och ledning. 
Fredrick får i uppdrag att skissa upp en bild hur en sådan organisation skulle kunna se 
ut. 

Sektor utbildning och Umeå universitet har tecknat ett samverkansavtal för att få in mer 
vetenskaplig grund och forskning i verksamheten (ULF).  

Utskottet får information att i februari 2023 är det dags att ansöka om statsbidraget för 
likvärdig skola. Fredricks tanke är att med del av det statsbidraget införa ett skol-socialt 
team. I teamet är tanken att olika professioner ska ingå och arbeta med bland annat 
problematisk skolfrånvaro. Detta ska förankras med fackföreningarna och 
sektorledningen. Frågan lyfts kring att öka läskunskap inom skolan i t ex. samverkan 
med biblioteket utöver det uppdrag som finns och det som redan görs. Fredrick tar 
frågan vidare. 

Ny lag träder i kraft januari 2023 som anger skyldighet att erbjuda sammanhållen 
utbildning för nyanlända vuxna i etableringsprogrammet. Detta påverkar arbetet för 
vuxenutbildningen. Statsbidrag söks nu tillsammans med andra kommuner för att 
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påbörja denna process för att möta upp lagkraven. Det kommer bland annat behövas 
mer resurser inom studie- och yrkesvägledningen samt systemförvaltare/administratör. 
Barn- och utbildningschef får se över vilken organisation behövs för att möta lagkraven 
och rektor för vuxenutbildningen bjuds in och informera om detta i barn- och 
utbildningsutskottets sammanträde den 18 januari 2023.  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 91 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. En sammanfattning 
av periodens incidentanmälningar uppdelat per skolenhet redovisas också. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter september - november 2022 
Information kränkande behandling november 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 92 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 om 
nuläge för måluppfyllelse för sektor utbildning. Fredrick går igenom varje utskottsmål 
för sektorn från verksamhetsplan utifrån måluppfyllelse. Utskottet får information om 
de mål där målen inte uppnås och vad som sektorn behöver arbeta med för att nå målen. 

Beslutsunderlag 

Löpande uppföljning av måluppfyllelse sektor utbildning november 2022 
Verksamhetsplan 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

________ 
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§ 93 Dnr 2022-000520042 

Framtida mål sektor utbildning 

Sammanfattning av ärendet 

Under barn- och utbildningsutskottets förra sammanträde framkom behov av att se över 
framtida mål för sektor utbildning.  

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Ärendet hanteras vid barn- och utbildningsutskottets nästa sammanträde den 18 januari 
2023. 

 

_________ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-11-16
Sida

15(23)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

JAN PERSSON  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

§ 94 Dnr 2022-000519042 

Månadsrapport per oktober 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden, januari-oktober, ett underskott på 1,5 
miljoner kronor, jämfört med samma period 2021 då sektorn visade ett överskott på 1,2 
miljoner kronor.  

Verksamhetens intäkter är för perioden 16,7 miljoner kronor, vilket är 4,4 miljoner 
kronor högre än budgeterat, jämfört med 2021 är intäkterna 0,3 miljoner kronor högre.  

Verksamhetens kostnader för perioden är 182 miljoner kronor, vilket är 5,9 miljoner 
kronor högre än budgeterat samt 6,6 miljoner kronor högre än 2021. Verksamhetens 
nettokostnad har ökat med 6,2 miljoner kronor mellan åren. 

Personalkostnaderna för perioden är 102,1 miljoner kronor och avviker negativt med 
2,5 miljoner kronor mot budget. Jämfört med samma period 2021 är 
personalkostnaderna 6 miljoner kronor högre.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per oktober 2022 sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Månadsrapport per oktober 2022 överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

________ 
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§ 95 Dnr 2022-000518041 

Verksamhetsplan 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde går utskottet igenom sektorns utskottsmål för 
verksamhetsplanen för 2023. Några av de tidigare målen från 2022 behöver resultatmått 
och målvärde justeras och ett mål behövs tas bort helt eftersom de inte längre gick att 
mäta (via KOLADA). Utskottet ger förslag på förändringar av resultatmått och 
målvärden i verksamhetsplanens mål för sektorn. Under perspektivet medborgarnytta, 
hållbar utveckling samt attraktiv arbetsgivare för sektor utbildning föreslås förändringar 
av resultatmått och målvärden för de redan existerande målen. Gällande perspektivet 
ekonomi i balans föreslås inga förändringar av resultatmått och målvärden.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning av mål inför verksamhetsplan 2023 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhetsplan för 2023 med föreslagna 
revideringar av resultatmått och målvärden samt att barn- och utbildningschef fick i 
uppdrag att komplettera med specifika mål enligt de intentioner som utskottet 
framförde. 

 

________ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-11-16
Sida

17(23)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

JAN PERSSON  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

§ 96 Dnr 2022-000378610 

Kvalitetsredovisning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att styrning, ledning och organisation samt 
uppföljningssystem stödjer kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå. 
Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera 
verksamheten utifrån lokala förutsättningar, samt följa upp och utvärdera verksamheten 
så att den kan utvecklas för att uppfylla nationella mål och kvalitetskrav. 

Det systematiska arbetet ska dokumenteras, och huvudmannen bör tillse att det finns 
dokumentation för alla skolformer samt fritidshem som är tillräcklig för att ligga till 
grund för beslut om prioriteringar av utvecklingsinsatser.  

I rapporten följer en sammanfattning av resultat och kvalitetsredovisningar från våra 
verksamheter, med en gemensam analys för att möjliggöra bedömning i 
måluppfyllelsen mot de nationella målen. Rapporten visar vad som behöver utvecklas, 
varför och på vilket sätt.  

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapporter från respektive verksamhet för läsåret 2021-2022 
Rapport - Pandemins effekter 2022 
Huvudmannens kvalitetsrapport 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

________ 
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§ 97 Dnr 2022-000521108 

Uppföljning klagomål 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Sektor utbildning har sedan 2020 en rutin att barn- och utbildningsutskottet två gånger 
per år ska få rapport och uppföljning kring årets inkomna klagomål. Rutinen för 
klagomålshantering är att klagomål som inkommer, oavsett form, ska utredas och sedan 
följas upp. Det finns en e-tjänst både för klagomål men även för rektorer och barn- och 
utbildningschef att utreda och följa upp klagomålet med. Barn- och utbildningschef 
Fredrick Berglund informerar utskottet om årets inkomna klagomål. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning klagomål 2022 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 

 



Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2022-11-16
Sida

19(23)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

JAN PERSSON  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

§ 98 Dnr 2022-000015606 

Skolpliktsbevakning 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde informeras barn- och utbildningsutskottet om uppföljning 
av två skolpliktsbevakningsärenden som tidigare lyfts samt en sammanfattning av alla 
skolpliktsärenden som lyfts under 2022. Utskottet informeras om de åtgärder som 
vidtagits i ärendena. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av två tidigare skolpliktsärenden 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen om sammanfattningen för årets ärenden till handlingarna. 
Gällande uppföljningen av skolpliktsärendena anser utskottet att skolan vidtagit de 
åtgärder som krävs. 

 

________ 
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§ 99 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 utbildningsutskottets beslut 

Nästa sammanträde för barn- och utbildningsutskottet sker på nya förskolan. Barn- och 
utbildningschef får i uppdrag att ta fram ett förslag på studiebesöksplan till 
sammanträdet i januari 2023. 

 

________ 
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§ 100 Dnr 46585 

Kurser och konferenser 

Sammanfattning av ärendet 

Inga inbjudningar har inkommit inom sektor utbildnings område. 

 

________ 
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§ 101 Dnr 69223 

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet meddelas följande; 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns ansökan om statsbidrag 
för fortbildning för specialpedagogik för 2022, dnr 2022-486-047 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns ansökan om statsbidrag 
för lovskola 2022, dnr 2022-506-047 

Kulturrådet har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns redovisning för Skapande 
skola för 2022-2023, dnr 2022-513-610 

 

_________ 
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§ 102 Dnr 2022-000528291 

Utredningsuppdrag - renovering av hemkunskapslokaler och skolkök 

Sammanfattning av ärendet 

Under § 90, information från barn- och utbildningschef, informerade Fredrick Berglund 
om de renoveringsbehov som finns i framförallt hemkunskapens lokaler men även i 
skolköket. Under sammanträdet beslutades det att lägga till det som ett eget ärende på 
dagordningen och ge barn- och utbildningschef i uppdrag att utreda frågan vidare och 
återrapportera resultatet av utredningen till utskottet. 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Barn- och utbildningschef ges i uppdrag att utreda renoveringsbehoven samt 
kostnaderna och redovisa resultatet av utredningen för barn- och utbildningsutskottet 
senast mars 2023. 

Till barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 18 januari bjuds fastighetschef in 
till utskottet för avstämning. 

 

_______ 

 

 




