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Utbildningsutskottet
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1 (6)

Plats och tid

Teamsmöte, kl. 10.00 - 10.50

Ajournering

kl. 10.25 – 10.50 Skolchefen informerar om skolans verksamhet

Beslutande

Fredrik Iderström (V)
Jeanette Norberg (S)
Anna-Stina Bergström (L), ersättare för Cecilia F Stenlund (L)

Övriga deltagande

Erik Lindblom, skolchef
Lisa Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Jeanette Norberg, ersättare Anna-Stina Bergström

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen tisdag den 1 februari 2022, kl. 11.30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1-4

Lisa Nilsson
Ordförande

Fredrik Iderström
Justerande

Jeanette Norberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-02-01

Anslag sätts upp

2022-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2022-02-23
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Blad nr

2

§1
Godkännande av dagordningen
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fredrik Iderström (V): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----
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§2

Blad nr

3

Dnr 2022.8/04

Fastställande av inackorderingstillägg 2022
Inackorderingstillägg från hemkommun utgår till elever som omfattas av
gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och
gymnasial påbyggnadsutbildning. Inackorderingstillägg och resetillägg
för dagliga resor kan inte utgå samtidigt. Elev kan aldrig ansöka om både inackorderings- och resetillägg. För att elev ska vara berättigad till
inackorderingstillägg gäller följande.
•
•
•

Eleven är folkbokförd i kommunen.
Eleven ej fyllt 20 år – inackorderingstillägg utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Eleven är heltidsstuderande.

Om stödet ges kontant ska det utgå månadsvis med lägst 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel månad som eleven är inackorderad.
Prisbasbeloppet för 2022 beräknas till 49 300.
Inackorderingstillägget kan betalas ut till elever som är folkbokförda i
Malå kommun, är heltidsstuderande och inte har fyllt 20 år (inackorderingstillägg utbetalas t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år).
Inackorderingstillägget utgår med följande belopp: 1 643 kronor.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fredrik Iderström (V): Inackorderingstillägget 2022 fastställs till 1 643
kronor per månad x 9 månader per år. Inackorderingstillägget börjar
gälla fr o m 2022-04-01. Tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10 § 10 upphör att gälla 2022-04-01.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
- Inackorderingstillägget 2022 fastställs till 1 643 kronor per månad x 9
månader per år.
- Inackorderingstillägget börjar gälla fr o m 2022-04-01.
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- Tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden 2020-02-10 § 10 upphör
att gälla 2022-04-01.
-----
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§3

Blad nr

5

Dnr 2022.9/60

Redovisning till huvudmannen av anmälningar om kränkande behandling
Skollagen (6 kap. 10 §) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin
tur har skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs av skolchef och redovisas för huvudmannen.
Från och med den 1/1 till och med den 31/11 2021 har 54 anmälningar
om kränkande behandling inkommit till Utbildningsavdelningen. Samtliga 54 anmälningar finns inom grundskolans verksamheter. 42 av 54
anmälda ärenden är avslutade. 32 av de 54 anmälda händelserna inträffade under månaderna september t o m november. De vanligast förekommande kränkningsanmälningar handlar om verbala kränkningar
(44,3 %) och fysiska (21,6 %) Den stora ökningen av kränkningar under
hösten medförde att skolan agerade med ett antal insatser för att förebygga risken för fler kränkningar. Antalet kränkningar minskade markant efter detta men ett fortsatt arbete för att förebygga upplevda kränkningar är av stor vikt. Mer detaljerad information gällande de aktuella
anmälningarna redovisas i statistikrapporten.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande
Kränkande behandling Statistikrapport - 2021
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fredrik Iderström (V): Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
- Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns.
-----
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§4

Blad nr

6

Dnr 2022.10/04

Fastställande av taxor inom förskola och fritidshem
Från och med den 1 januari 2022 indexeras inkomsttaket i maxtaxan.
Det innebär att Skolverket fastställer en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad.
Förändringen innebär att kommunerna kommer att få högre intäkter från
vårdnadshavareavgifterna. Därmed minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att de har maxtaxa.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
Taxor inom förskola och fritidshem i Malå kommun.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fredrik Iderström (V): Upprättat förslag till taxor inom förskola och fritidshem fastställs. Tidigare fastställda taxor inom förskola och fritidshem
i Malå kommun upphör att gälla 1 maj 2022.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
- Upprättat förslag till taxor inom förskola och fritidshem fastställs.
- Tidigare fastställda taxor inom förskola och fritidshem i Malå kommun
upphör att gälla 1 maj 2022.
-----
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