
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Plats och tid Sammanträdesrum, Jupiter, kl 09.00

Ajournering Kl 10.00-10.15 Fika
Kl 10.15-11.45 Information
Kl 11.45-13.00 Lunch
Kl 13.00-14.15 Information

Beslutande
Ledamöter Charlotte Hultdin (S)

Åsa Gustavsson (L) ej §§ 86-98
Ethel Cavén (ML)
Jeanette Hallin (S)
Anna Harr (V)

Tjänstgörande ersättare Ulla-Britt Persson (S) ersättare för Emil Stråhle

Övriga deltagande Ann-Chatrine Lundmark, rektor §§ 84-85
Mats Lundmark, rektor §§ 84-85, 87
Niklas Hultdin, rektor §§ 84-85, 88
Maria Larsson, förskolechef §§ 84-86
Tobias Thomson, strateg i 10 inlandskommuner § 90

Tjänstemän Marie Blomberg, barn- och utbildningschef
Helén Örnberg, sekreterare

Utses att justera Ethel Cavén, ersättare Anna Harr

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsavd, 2018-12-21, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 81-98
Helen Örnberg

Ordförande

Charlotte Hultdin

Justerande

Ethel Cavén

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-12-18

Anslag sätts upp 2018-12-21 Anslag tas ner 2019-01-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Barn- och utbildning

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 81

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin(S): Dagordningen godkänns med följande ändring:
Punkt 13 Prognos ekonomisk rapport per 180930 blir punkt 5.
Punkt 14 Budget 2019 blir punkt 6.
Lägesrapport – Om- och tillbyggnad Tjambo utgår
Kurser och konferenser utgår

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring:
- Punkt 13 Prognos ekonomisk rapport per 180930 blir punkt 5
- Punkt 14 Budget 2019 blir punkt 6.
- Lägesrapport – Om- och tillbyggnad Tjambo utgår.
- Kurser och konferenser utgår.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr 2018.55/04

Prognos ekonomisk rapport per 180930

En ekonomisk prognos presenteras för Malå kommunstyrelse med 
jämna intervall för att följa budgetutvecklingen i kommunens alla 
nämnder. Samma prognos presenteras för Barn- och 
utbildningsnämnden.

Prognosen har varit svår att bedöma eftersom många osäkra variabler 
såsom att lönerevision för lärare och förskollärare inte är klar, 
simundervisningen i Kristineberg förväntas öka, fler nya elever, fler 
antal gymnasielever mm spelar in.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Ekonomisk prognos per 2018-09-30 godkänns.

BESLUT

- Ekonomisk prognos per 2018-09-30 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2018.63/04

Budget 2019

Budgetutrymme 2019: 77 834 tkr.
Ökade lagkrav: 
- Förändrad timplan för grundskola, mer matematik och idrott, mindre 
  elevens val. Det innebär en ökad kostnad. 
- Utökad timplan för introduktionsprogram med 23 tim/v.
- Modersmålsundervisning
- Studiehandledning på modersmål.
- Vuxenundervisningen: Grundläggande vux samt gymnasial vux

Förskolan konstant i barnantal, effektiviseringar kan göras när Tjambo 
är klar. Grundskolan konstant i elevantal, dock svåra årskullsstorlekar. 
Gymnasiet har flera opåverkbara kostnader.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs underlag.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns. Skolchef får i uppdrag till 
februarinämnden att presentera prislapp på åtgärder. 

BESLUT

- Informationen godkänns. Skolchef får i uppdrag till februarinämnden 
att presentera prislapp på åtgärder.

-----

Marie Blomberg
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 84

Information - Handlingsplaner arbetsmiljö

Hela skolan/förskolan
Att öka välmående och trivseln har Malå kommun samarbete med 
Previa, företagshälsovård. Det innebär inte att man blir sjukskriven i 
första hand utan man lägger in samtal och kan kanske förebygga 
sjukskrivning.

Förskolan: Mål är att öka välmåendet i verksamheten för alla. Varje 
hus/avd har förtydligat hur vi ska arbeta med detta.

F-3: Resultat efter arbetsmiljöenkät finns tre beröringspunkter: 
Arbetsbelastning, ”släppa” jobbet och utveckling i arbete. Man kommer 
att jobba med frågor i arbetslagen där rektor ordnar frågeställningar 
som sedan lyfts i ledningsgruppen.

4-6: Resultat efter arbetsmiljöenkät finns tre beröringspunkter: 
Arbetsbelastning, ”släppa” jobbet och fysisk arbetsmiljö. De känner sig 
trångbodda och höj- och sänkbara white boards är ett önskemål. Man 
kommer att jobba med frågor i arbetslagen där rektor ordnar 
frågeställningar som sedan lyfts i ledningsgruppen.

7-9: Resultat efter arbetsmiljöenkät finns två beröringspunkter: 
Arbetsbelastning och ”släppa” jobbet. Rektor ordnar frågeställningar 
som tas upp i ämneslagen och som sedan lyfts i ledningsgruppen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 85

Information - Handlingsplaner Styrkort

Medborgare/kund
Förskola: Jobbat utifrån föräldraenkäten. De flesta är väldigt nöjda. 
Likabehandlingsplan är en utmaning. 
Fritids, F - åk 3: Vi använder föräldraenkät. I år var det låg svarfrekvens 
p g a, tror vi, skolinspektionen skickade en enkät samtidigt för årets 
inspektion. Kvalitetsenkät för elever. 
Personal - Möta upp på morgonen och vara ute på raster.
4-6: Huvuduppdraget är trygghet. Kvalitetsenkät som eleverna svarar 
på. Vi har gjort schema justeringar för att få högre personaltäthet ute på 
rasterna. Vi jobbar med rastaktiviteter för att fånga upp elever som inte 
själva kan aktivera sig eller känner sig otrygga.
7-9: Nytt rastvaktschema som är individuella för alla lärare. Vi har 
utökat studieverkstan, elever vet att det finns öppna studieverkstäder 
vid vissa tider. Ett ställe där otrygga elever att vara. Kvalitetsenkäten 
ska göras på vårterminen. Det finns en ökad trend att tjejer mår sämre, 
psykisk ohälsa. Åtgärder är att man har förtydligat elevhälsan samt att 
vi tagit kontakt med Landstinget om vad de kan hjälpa till med vid 
psykisk ohälsa.

Utveckling/tillväxt: Malå har hög lärarbehörighet.

Ekonomi: Under jan-mars kommer drygt 5 tjänster att försvinna. Det 
handlar om kringtjänster. Inga varsel än så länge. 
Arbetet med tjänstefördelning för 2019/2020 kommer igång efter 
årsskiftet. 

Medarbetare: Arbetsmiljöenkäter är gjorda i våra verksamheter.
Förskola: Det som kom fram i enkäten är in- och utomhusmiljö men det 
har vi släppt eftersom om- och tillbyggnad Tjambo är på gång. 
Vi har vi har pratat strategier hur man kan släppa arbetet när man 
kommer hem och är arbetsbelastningen lagom, har vi rätt rutiner och 
organisation?

F-3 100 % tycker att uppdraget är tydligt. Man tar med jobbet hem och 
kan känna oro inför strukturförändringar inför lå 2019/2020. Man känner 
trivsel på jobbet. Man är nöjd med lokaler men besviken att skolgården 
inte hann bli klar under hösttermen.

4-6: Några upplever att ledningen är otydlig, svårt att sin kompetens 
kommer till rätta. Alla känner att de ges tillfälle att utvecklas i sitt arbete. 
Man tycker att arbetsbelastning är högre än lagom. Man får göra saker 
som inte tillhör lärarjobbet. Det är svårt att släppa jobbet när man 
kommer hem som kan bero på att man är engagerad. Man känner sig 
positiv att gå till jobbet och man känner trivsel. Resultatet av enkäten 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

ser ut ungefär som tidigare.

7-9: Ungefär samma mönster som tidigare. Arbetsbelastningen måste 
förändras. Klassmentorer har satts in. Resultatet lägre arbetsbelastning 
och trygghet i elevgrupper eftersom klassmentorer har gått in och 
vikarierat. Svårt att släppa jobbet när man kommer hem, speciellt vid 
utvecklingssamtal och nationella prov. Man trivs och den fysiska 
arbetsmiljön är bra. 
Budget: Klassmentorer är bra men det finns inte ekonomi för det. 

Sjuktal och vikariekostnader: Utifrån insatser som är gjorda. 
Sjuklön har minskat för hela skolan/förskolan med 27 %
Vikariekostnaden har minskat för hela skolan/förskolan med 34 %

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr 2018.44/04

Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem

Från och med den 1 januari 2019 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 
vårdnadshavare avgifterna. Därmed minskas det statsbidrag som 
kommunerna får som kompensation för att de har maxtaxa.

Malå kommuns riktlinjer och taxor har haft ungefär samma utformning 
under de senaste åren. Nya bestämmelser har genomförts och infogats 
i dokumentet med mindre ändringar. Med tiden har den blivit svår att 
tolka och förstå för vårdnadshavare och personal. Malå kommun deltar i 
Skolverkets satsning för nyanlända. En av insatserna är att titta över 
våra skrivna dokument för att underlätta för vårdnadshavare till 
nyanlända barn och elever att kunna förstå hur vårt samhälle är 
uppbyggt och vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Med detta 
som utgångspunkt har ett arbete genomförts för att utforma ett tydligare 
dokument. Förarbetet är gjort av förskolechef, rektor samt 
representanter för verksamheten.

Under förarbetet diskuterades särskilt frågan om skillnaden i 
skrivningen för allmän förskola och skrivningen om barn vars föräldrar 
är arbetsösa eller föräldralediga.

I skollagen kapitel 8 finns följande formuleringar om erbjudande av 
allmän förskola samt erbjudande av förskola vid föräldraledighet och 
arbetslöshet.

4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år 
erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer 
av 5-7 §§.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och 
med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 
15 timmar i veckan

I paragraf 6 finns ingen skrivning om antalet timmar men i Lpfö 98/10
står det att förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder 
och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och 
omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett 
balanserat sätt.
En omvärldsanalys inom Västerbotten och närliggande län visar att 
kommuner gör olika i denna fråga. Några kommuner har samma tider 
och regler kring lov som allmän förskola, en del lägger in en högre 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

avgift för vårdnadshavare under lovveckor och i några kommuner har 
vårdnadshavare även möjlighet att nyttja förskola vid skolans lov.

Vårt förslag är att samma regler ska gälla vid allmän förskola samt för 
barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Malå kommuns nuvarande taxa för barnomsorg inom förskola och 
fritidshem har riktlinjen att för att få anmäla sig till kommunens 
barnomsorgskö krävs det att vårdnadshavaren är folkbokförd i Malå 
kommun. 
Detta är ibland ett problem även för verksamheten. När vårdnadshavare 
hör av sig och snabbt behöver en barnomsorgsplats har verksamheten 
inte kunnat planera för detta och följden blir då att vårdandshavare får 
vänta ett tag, dock som längst 4 månader som är det lagstadgade 
kravet.
Ny skrivning föreslås där det är möjligt att ansöka om plats innan 
vårdnadshavare är skriven i kommunen,

Riktlinjer och taxor för förskola och fritidshem ändras enligt följande: 

Barn 1-5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, har rätt till 
förskola 15 tim./veckan och tiderna följer då grundskolans läsårstider. 
Detta innebär att när skolan har studiedagar och lovdagar ska barnet 
vara ledigt från förskolan.  

Tiden läggs ut enligt följande:
               

• Alternativ 1 - 5 dagar à 3 timmar, kl.08.30-11.30 
• Alternativ 2 - tisdag, onsdag, torsdag, kl.08.30-13.30 

Efter ansökan hos förskolechef om särskild prövning kan andra tider bli 
aktuella. Dessa timmar debiteras med ordinarie timtaxa. Vid erbjudande 
om tillfälligt arbete eller om annat behov uppstår tag kontakt med 
personalen.

För att underlätta för vårdnadshavare föreslås också att regler runt 
fridshemmen förläggs samlat på ett ställe i dokumentet. 

Övriga förändringar av skrivningarna i Riktlinjer och taxor för förskola 
och fritidshem är omformulerade, se bilaga. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria Larssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Upprättat förslag till riktlinjer och taxor inom 
förskola och fritidshem i Malå kommun, som börjar gälla fr o m 1 april 
2019, fastställs. Tidigare riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem 
i Malå kommun upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i 
Malå kommun, som börjar gälla fr o m 1 april 2019, fastställs.

- Tidigare riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå 
kommun upphör att gälla.

-----

Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige
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§ 87 Dnr 2018.53/61

Information - Digitalisering för skolan förskolan

Mats Lundmark informerar om digitaliseringen inom BoUs verksamheter
utifrån styrdokumenten.

LIKA: Ledning, Infrastrutur, Kompetens och Användning 
Ledningsgruppen tittar gemensamt var fokus ska läggas. Alla lärare ska 
gå in och göra sin egen skattning så att det blir rätt 
kompetensutveckling till rätt person samt hitta de behov som behövs 
utifrån sin klass/grupp. Alla ska inte behöva samma 
kompetensutveckling.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mats Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 88

Information - Nuläget Vuxenutbildningen och marknadsföringskanaler

Vuxenutbildningen marknadsförs via information på hemsidan. Framför 
allt den grundläggande vuxenutbildningen. Oskar Sjölund marknadsför 
mot elever på SFI och vad som kan bli nästa steg i utbildningsväg.
Den gymnasiala vuxenutbildningen brukar fånga upp elever och fråga 
vad de vill göra när det gäller utbildning. 
Vi har egna utbildningar Maskinförare och vård- och omsorgsassistent 
internt. De har marknadsförts via Malåbladet, Malå kommuns hemsida, 
arbetsförmedlingen, integration, facebook samt samarbete med 
Västerbottens Vux. 
Vi har gjort uppföljning var man har hittat utbildningen för att se var våra 
kanaler fungerar bäst.

Niklas får kontinuerligt mail från Skellefteå på yrkesutbildningar.
Genom kartläggning och träffar med andra kommuner får man reda på 
vilka behov och intressen som finns. 
När det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska de som 
fått minst utbildning prioriteras.

När det gäller Yrkesvux betalar kommunen halva utbildning.
Lärlingsutbildning får vi statsbidrag för hela utbildningen.

Niklas Hultdin gör ett test att marknadsföra alla utbildningar som finns 
inom Västerbottens Vux.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns. Niklas Hultdin inbjuds i 
maj-nämnden för uppföljning, marknadsföringen av Vux utbildning. 

BESLUT

- Informationen godkänns. Niklas Hultdin inbjuds i maj-nämnden för 
uppföljning, marknadsföringen av Vux utbildning. .

-----
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§ 89 Dnr 2018.54/60

Information - Skolverkets utvecklingsarbete för nyanlända barn och 
elever

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska 
insatser i syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång 
sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet 
med målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat.

Med detta som bakgrund är Malå en av Skolverket utvald kommun att 
jobba i projektet Nyanländas lärande. Projektet pågår 2018-08-01 - 
2019-12-31, med ev förlängning till 2020-06-30.

Ett lokalt team ansvarar för att alla insatser genomförs och kommer 
under hela insatsperioden ha kontakt med Skolverkets processtödjare.

Med projektets åtgärdsplan med de 11 olika insatserna och det 
beviljade statsbidraget på 6 412 000 kr finns goda möjligheter att 
utveckla verksamheten på bred front vilket kommer att gynna alla barn 
och elever oavsett ursprung. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Ida Söderströms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Information om utvecklingsarbetet för nyanlända 
barn och elever godkänns.

BESLUT

- Information om utvecklingsarbetet för nyanlända barn och elever 
godkänns.

-----
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§ 90

Information - Utbildningsperspektiv och framtidsspaningar

Tobias Thomson strateg i 10 inlandskommuner i utbildningsfrågor. 
informerade om: 
- Skolinspektionens kritik och lagrummet för kvalitetsarbete.
- Skollagen (2010:800) 3-6 § som styr kvalitetsarbetet
- Hur det ser ut Malå kommun när det gäller utbildning
- Elevernas måluppfyllelse
- Gymnasieval och behörighet till högre studier.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----
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§ 91 Dnr 2018.56/00

Läsårstider 2019-2020

Läsårstider 2019/2020 har planerats så att eleverna har 178 skoldagar 
under läsåret och att personalen har 16 fortbildningsdagar. För att få en 
bra logistik med skolskjutsar har planeringen skett i samklang med 
Västerbottens övriga kommuner.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Information om läsårstider 2019/2020 noteras.

BESLUT

- Information om läsårstider 2019/2020 noteras.

-----

Rektorer, förskolechef, 
skolexp
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§ 92 Dnr 2018.57/04

Överföring av investeringsmedel 2018

Den beslutade investeringsbudgeten för 2018 behöver delvis överföras 
till 2019.

Investeringsäskanden inför budget 2018 utgick från att flera beställda 
ombyggnationer av skol- och förskolelokaler skulle vara slutförda. 
Eftersom dessa byggnationer inte är färdigställda behöver medel 
överföras till 2019.

INVESTERINGSBUDGET 2018

Kod Projekt Budget Redov. Överföring 
0350 IT 92 110 Kvarvarande 

medel 
överförs till 
2019

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Överföring av investeringsbudget 2018 fastställs.

BESLUT

- Överföring av investeringsbudget 2018 fastställs.

-----

Lina Dahlbäck, Agneta Westerlund, 
Rektorer, Förskolechef
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2018.58/60

Redovisning Barn- och elevolycksfall tillbud 2018

Alla tillbud och olycksfall bland våra barn och elever ska anmälas. 
Syftet med det är att organisationen ska få syn på de delar av 
verksamheten som kräver åtgärder för att det ska bli en säkrare miljö 
för barn och elever. Barn – och utbildningsnämnden ges information om 
detta 1 ggr/år.

Tillbud och olycksfall bland våra barn och elever redovisas i bifogad 
tabell. De åtgärder som görs sker i så stor utsträckning som 
verksamheten mäktar med, både personellt och ekonomiskt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Information om tillbud och olycksfall för barn och 
elever noteras.

BESLUT

- Information om tillbud och olycksfall för barn och elever noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2018.62/60

Skolinspektionen - kompletterande svar på föreläggande efter tillsyn 
2018

Skolinspektionen gjorde under maj 2018 en regelbunden tillsyn av 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Tillsynen 
renderade i ett antal föreläggande inom 4 olika verksamhetsområden.
Malå kommun besvarade Skolinspektionens tillsynsrapport 2018-10-31 
men efter det har Skolinspektionen återkommit i ärendet och vill ha mer 
kompletteringar av kommunens svar. Skolinspektionen önskar det 
kompletterande svaret senast 2018-12-14.

Malå kommun har tydliggjort det tidigare svaret till Skolinspektionen och 
har i det konkretiserat de aktiviteter som har skett sedan tillsynen i maj 
2018. Svaret har beslutats av BoU presidium för att kunna skickas in i 
rätt tid.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Kompletterande svar till Skolinspektionen 
fastställs.

BESLUT

- Kompletterande svar till Skolinspektionen fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 95

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr 2018.59/00

Information ärenden inför nästa möte

- Information drogvaneundersökningen
- Överflyttning av investeringsmedel
- Uppföljning nämndsbeslut 2018
- Återrapportering internkontroll 2018
- Plan för internkontroll 2019
- Verksamhetsberättelse 2018
- Interkommunal ersättning 2019
- Inackorderingstillägg 2019
- Skolverkets stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn och 
  elever
- Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
- Information - ärenden inför nästa sammanträde
- Kurser och konferenser
- Redovisning av delegationsbeslut
- Meddelande

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 97

Redovisning av delegationsbeslut

Delegat Ärende

Presidiet                                           Plan för Samhällsorientering

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 98

Meddelande

Kommunstyrelsen Fastställande av regler för 
användande av Malå kommuns 
lokaler, fordon, arbetsredskap 
fordonskort och förarkort

Mål för arbetet med att förbättra 
företagsklimatet i Malå

Kommunfullmäktige Fastställande av 
kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar år 2019

Fastställande av Riktlinjer för 
inköp och upphandling

Åsa Gustafsson, Liberalerna Frågor ang hemmasittare och 
särbegåvade elever

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

22


	Protokoll förstasida
	Beslut BUN 2018-12-18
Dagordning
	Beslut BUN 2018-12-18
Prognos ekonomisk rapport per 180930
	Beslut BUN 2018-12-18
Budget 2019 
	Beslut BUN 2018-12-18
Information - Handlingsplaner arbetsmiljö
	Beslut BUN 2018-12-18
Information - Handlingsplaner Styrkort
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut BUN 2018-12-18
Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut BUN 2018-12-18
Information - Digitalisering för skolan förskolan (3)
	Beslut BUN 2018-12-18
Information - Nuläget Vuxenutbildningen och marknadsföringskanaler
	Beslut BUN 2018-12-18
Information - Skolverkets utvecklingsarbete för nyanlända barn och elever
	Beslut BUN 2018-12-18
Information - Utbildningsperspektiv och framtidsspaningar
	Beslut BUN 2018-12-18
Läsårstider 2019-2020
	Beslut BUN 2018-12-18
Överföring av investeringsmedel 2018
	Beslut BUN 2018-12-18
Redovisning Barn- och elevolycksfall_tillbud 2018
	Beslut BUN 2018-12-18
Skolinspektionen - kompletternade svar på föreläggande efter tillsyn 2018
	Beslut BUN 2018-12-18
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
	Beslut BUN 2018-12-18
 Information ärenden inför nästa möte
	Beslut BUN 2018-12-18
Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut BUN 2018-12-18
Meddelande

