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§ 37 Dnr  

Upprop 

 

Upprop genomförs. 
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§ 38 Dnr  

Fastställande av föredragningslistan 

 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg av ärende; 

 

Utredning - öppen förskola, se § 52. 

 

_______ 
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§ 39 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 måndagen den 
2 maj kl. 08:15. 

 

________ 
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§ 40 Dnr 49103 

Anmälan av nya frågor 

 

Inga nya frågor anmäls. 

 

________ 
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§ 41 Dnr 85534 

Information från verksamheterna  

Sammanfattning av ärendet 

Förra sammanträdet väcktes frågan kring ökade livsmedelskostnader för skolköket. 
Tillförordnad BU-chef, Fredrick Berglund, informerar om de ökade 
livsmedelskostnaderna. Ökningen  bedöms i nuläget vara ungefär 150 000 kronor per 
år. Skolköket kommer se över och anpassa höstens matsedel utifrån detta. Inte bara 
livsmedel som blir dyrare nu på grund av läget i Europa utan andra varor, som t ex. 
byggvaror osv. Detta är något som sektorn kommer följa noggrant under året för att 
följa kostnadsutvecklingen.  

Jennie Forslund, ny rektor för vuxenutbildningen, presenterar sig för utskottet. Jennie 
har tidigare arbetat som yrkes- och studievägledare inom sektor utbildning och inom 
kommunens arbetsmarknadsavdelning. Jennie började tjänsten som rektor för 
vuxenutbildningen den 25 april. Prioriterade områden just nu är att utveckla lärcentrum 
i Rundvik, målet är att det ska vara ett lärcentrum för alla som vill studera 
vuxenutbildningar. Det har påbörjats ett arbete med studieverkstad för de som studerar 
på distans. Detta ska förhoppningsvis locka även de som studerar på universitetet. 
Jennie informerar om att det finns ett gott samarbete inom regionen gällande 
vuxenutbildning. Utmaningar som Jennie identifierar är att hitta nya vägar för 
nyanlända med kort eller ingen utbildningsbakgrund från sitt hemland. Där behövs det 
hitta andra vägar för att få genomströmningarna att fungera på SFI. Tanken är invigning 
28 september för lärcentrum och alla är välkomna. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 42 Dnr 63894 

Information från barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad barn- och utbildningschef Fredrick Berglund informerar utskottet om vad 
som är på gång just nu inom sektor utbildning. Utskottet får information om projektet 
mellan sektor utbildning och sektor omsorg som är avslutat. Rapporten är färdigställd 
och har presenterats för ledningsgrupperna för de båda sektorerna. Rapporten belyser 
bland annat behovet av närvaroteam i skolan. Sektorledningen har diskuterat hur detta 
kan se ut samt hur det kan finansieras. Syftet med närvaroteam är att fånga upp 
problematisk skolnävaro i ett tidigt skede. Snart kommer rekryteringsprocess för att 
rekrytera samverkansfunktion för detta fortsatta samarbete mellan sektionerna påbörjas. 
Budget finns för detta men formerna och organisationstillhörigheten för denna funktion 
behöver diskuteras. Tanken är att detta ska vara klart till sommaren, förhoppningsvis 
även rekryteringen.  

Fredrick Berglund informerar om öppen förskolan, att det finns behov att starta upp 
verksamheten igen i ny form. Fredrick efterfrågar ett uppdrag från utskottet att fortsatt 
utreda möjligheten att öppna upp öppen förskola samt vilken lokal som skulle vara 
ändamålsenlig  för en sådan verksamhet. I och med informationen väcks ett ärende, se § 
52. 

Verksamhetsutvecklare, Tinny Byström, informerar om nuläget kring pandemin. Inga 
restriktioner kvarstår men sektorn ser fortfarande fortsatta konsekvenser av pandemin. 
Tinny visar statistik gällande frånvaro bland eleverna. 38 % av eleverna i alla årskurser 
har en frånvaro på 10 % eller mer. Det är framförallt åk 1 och 2 som har elever med stor 
frånvaro. Frånvaro i dessa nivåer brukar i normala fall leda till att kartläggning inleds 
gällande frånvaro men på grund av att detta är ovanliga omständigheter görs undantag 
nu. För att minska effekterna av hög skolfrånvaro har man satt in utökad läxhjälp och 
lovskola för de äldre eleverna. Frånvaron bland eleverna kommer även framöver att 
följas noga. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 43 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.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning incidentrapporter november mars-april 2022 
Information kränkande behandling 27 april 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

________ 
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§ 44 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 t.f. barn- och utbildningschef Fredrick Berglund 
och verksamhetsutvecklare Tinny Byström om nuläge för måluppfyllelse inför 
tertialrapport 1. Gällande målområdet hållbar utveckling så har prao genomförts för alla 
elever i årskurs 8 där 65 av 66 elever genomfört prao. Sektorn har också påbörjat 
utvecklingsarbete med Ungt företagande (mer information om detta ges vid utskottets 
nästa sammanträde). Gällande avhopp inom vuxenutbildningen visar statistiken på 18 
% avhopp från studier jämfört med 21 % förra året. För målområdet medborgarnytta där 
trygghet och studiero i skolan mäts (utifrån enkätresultatet i elev- och 
föräldraenkäterna) så är det målet är inte riktigt uppnått än.   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 
Underlag - avbrott vuxenutbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

_______ 
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§ 45 Dnr 2022-000156600 

Överlämning till ny barn- och utbildningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund slutar sin anställning i maj 2022 för nytt 
arbete. Rekryteringen av nya barn- och utbildningschef är ännu inte färdig och det 
kommer dröja fram till hösten innan ny barn- och utbildningschef är på plats. Under 
dagens sammanträde förs dialog kring vilka delar barn- och utbildningsutskottet anser 
vara viktiga delar för den nya barn- och utbildningschefen att börja arbeta med till 
hösten. 

Barn- och utbildningschef Thomas Berglund tackade för tiden i Nordmalings kommun 
och för det goda samarbetet med utskottet och inom sektorn. 

Fredrick Berglund kommer vara tillförordnad barn- och utbildningschef under perioden. 
Utskottet och Fredrick för dialog om förväntningar och samarbetsformer. Fredrick och 
ordförande Anna-Karin Nilsson bokar in ett möte framöver för att föra dialog kring 
förväntningar för kommande månader.  

 

_______ 
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§ 46 Dnr 2022-000143042 

Månadsrapport per mars 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsutskottet visar för perioden, januari-mars 2022, ett underskott på 
0,1 miljoner kronor, jämfört med samma period 2021 då sektorn visade på ett överskott 
på 0,1 miljoner kronor.  

Verksamhetens intäkter för perioden är 4,8 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner 
kronor högre än budgeterat, jämfört med 2021 är intäkterna oförändrade. Det innefattas 
av bl.a. ersättning för sjuklönekostnader som uppgår till 1 miljoner kronor, avser okt-
dec 2021 samt jan-feb 2022.  

Verksamhetens kostnader för perioden är 52,2 miljoner kronor vilket är 1,2 miljoner 
kronor högre än budgeterat samt 1,2 miljoner kronor högre än 2021. 

Personalkostnaderna för perioden är 29,1 miljoner kronor och avviker negativt med 0,9 
miljoner kronor mot budget. Jämfört med samma period 2021 är personalkostnaderna 
1,5 miljoner kronor högre. Underskottet beror bland annat på högre personalkostnader 
än budgeterat till följd av pandemin. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per mars 2022 - sektor utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Månadsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.  

 

________ 
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§ 47 Dnr 2022-000126106 

Godkännande av inrättande av delegation för utbildning samt val av 
ledamot 

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 februari avskaffade regionala utvecklingsnämnden beredningen för utbildning 
och kompetensförsörjning, till följd av Regionfullmäktiges beslut att anta en ny 
förtroendepersonsorganisation. Primärkommunala beredningen har sett över vilka 
verksamhetsdelegationer som ska finnas i samverkansorganisationen under 
primärkommunala beredningen. En delegation för utbildning föreslås inrättas så snart 
som möjligt under 2022 för att överta delar av uppdraget från beredningen för 
utbildning och kompetensförsörjning. En uppdragsbeskrivning som beskriver denna 
delegations verksamhet finns framtaget och kommer att antas av primärkommunala 
delegationen.  

Region Västerbottens förslag är att BUK ersätts av en delegation för utbildning 
bestående av förslagsvis en nämndsordförande inom barn- och utbildningsfrågorna per 
kommun, samt ett tjänstepersonsstöd från regional utveckling. Delegationen och dess 
nätverk av skolchefer, samt gymnasienätverket, fångar upp de frågor som BUK och 
tidigare Utbildningsdelegationen har hanterat, och säkerställer en fortsatt god 
samverkan inom utbildningsfrågorna i Västerbottens län. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 
Missiv – inrättande av delegation för utbildning 
Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23 
Uppdragsbeskrivning för delegationen för utbildning 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att inrätta en delegation för utbildning inom 
överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2019-2022. Delegationen ska 
organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens samverkansorganisation inom 
regional utveckling, underställd primärkommunala beredningen och inrättas under 
2022.  

Barn- och utbildningsutskottet föreslår att barn- och utbildningsutskottets ordförande 
väljs som ledamot till delegationen för utbildning för Nordmalings kommuns räkning. 

 

_______ 
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§ 48 Dnr 2021-000348600 

Namnbyte av Nordmalings kommuns grundskola 

Sammanfattning av ärendet 

Processen för en stadieindelad skolorganisation i Nordmalings tätort påbörjades 2019 
och har under 2020 och 2021 verkställts i etapper. Sektorn har nu en organisation där F-
3 till största del bedriver sin verksamhet i lokaler inom Artediskolans byggnad medan 
delar av verksamheten håller till i gamla Levarskolans lokaler.  

Målbilden har genom hela processen varit att skapa en gemensam skolkultur, 
gemensam värdegrund och att med gemensamma utbildningsinsatser bygga en 
verksamhet som omfattar alla barn och unga i kommunen. Här finns goda möjligheter 
att ytterligare tydliggöra detta uppdrag genom att i Nordmalings tätort sammanföra 
Levarskolan, Kyrkovallens skola samt Artediskolan under ett gemensamt namn. 
Skolorna ligger nära varandra inom samma geografiska skolområde och har ett 
elevantal på ca 580 elever. Ett gemensamt namn kommunicerar tydligt till personal, 
elever samt föräldrar ett förstärkt samarbete och ökad kontinuitet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 
Utredning - namnbyte 
Underlag till stadieindelning 2020 
Protokoll barn- och utbildningsutskottet 21-08-25 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om namnbyte för skolorna i Nordmalings tätort till 
det gemensamma namnet Artediskolan. Barn- och utbildningschef ansvarar för 
verkställande.  

 

_______ 
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§ 49 Dnr 2022-000155719 

Förskoleplatser Lögdeå 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Lögdeå förskola har tidigare anpassats för åldersindelade avdelningar 1-2 år, 3-4 år 
samt 5 år, men har sina begränsningar i storlek på rum och antal toaletter. Dagens 
utrymmen är redan för trånga för antalet barn på förskolan, samtidigt som antalet barn i 
området glädjande nog fortsätter att ligga högt.  

Den utredning som gjorts visar att barnens och personalens arbetsmiljö har brister som 
inte går att avhjälpa i de nuvarande lokalerna utifrån storleken på barngrupperna. Detta i 
kombination med att utemiljön för de minsta delvis kommer att försvinna då platsen för 
bussangörning byggs om ställer högre krav på inomhusmiljön.  

Utredningen ger förslag på lösning inför höstterminen att byta lokal för de äldsta barnen 
med fritids lokaler för att på så sätt minimera behovet av omställningar i lokalerna. 
Därutöver föreslås fortsatt utredning och planering för utökade lokaler för att kunna 
möta framtida behov under 2023/2024. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningschef 
Utredning - förskoleplatser Lögdeå 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Tillfälligt byta lokaler med fritids i Lögdeå inför läsåret 2022/2023 och uppdra barn- 
och utbildningschef att fortsatt utreda och planera för utökade lokaler för att kunna 
möta framtida behov under 2023/2024.  

Ansvarig för verkställande är rektor för Lögdeå förskola och Lögdeå fritids.  

 

_______ 
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§ 50 Dnr 46585 

Kurser och konferenser 

 

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

 

_______ 
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§ 51 Dnr 69223 

Meddelanden 

 

Barn- och utbildningsutskottet meddelas följande; 

 

Skolverket har beslutat att godkänna Nordmalings kommuns ansökan om statsbidrag 
för bättre språkutveckling i förskolan för 2022, dnr 2022-121-047 

 

Inkommen remiss från Regeringskansliet; Etableringsstopp för fristående skolor och 
fristående fritidshem med konfessionell inriktning, dokid 104200 

 

________ 

 



 

Barn- och utbildningsutskottet 

 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-27 
Sida 

19(19) 

  

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Anna-Karin Nilsson  
Bengt Joel Billy Moström 

 
 

§ 52 Dnr 2022-000198712 

Utredning - öppen förskola 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Under dagens sammanträde under punkten "Information från barn- och 
utbildningschef" (se § 42) informerade tillförordnad barn- och utbildningschef Fredrick 
Berglund om behovet av att utreda möjligheten att öppna upp öppen förskola igen i 
Nordmalings kommun. I och med informationen väcks ett ärende kring detta. 

 

Barn- och utbildningsutskottets beslut 

Tillförordnad barn- och utbildningschef ges i uppdrag att utreda frågan vidare och 
presentera utredningen för utskottet under 2022. 

 

________ 

 

 




