
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Plats och tid Kommunförvaltningen, sammanträdesrum Jupiter, kl 09:00

Ajournering Kl 09.05-12.30 Information och fika
Kl 12.30-13.00 Lunch
Kl 13.00-14.00 Studiebesök på Lärcentrum
Kl 14.55-15.05 Fika

Beslutande Ethel Cavén (ML)
Håkan Stråge (S), ersättare för Charlotte Hultdin
Emil Stråhle (S)
Jeanette Hallin (S)
Anna Harr (V)
Erik Fängström (L), ersättare för Åsa Gustafsson

Övriga deltagande Marie Blomberg, barn- och utbildingschef
Helén Örnberg, sekreterare
Niklas Hultdin, rektor § 36
Rose-Marie Lindsköld, förskolechef §§ 39-40
Per Stråhlberg, revisor PWC § 46
Christer Lindblom, Akademi Norr § 42
Mikael Abrahamsson, kommunalråd § 42

Utses att justera Jeanette Hallin 

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen Barn- och utbildningsavd måndag 22 maj 2017 
kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 35-55
Helen Örnberg

Ordförande

Ethel Cavén

Justerande

Jeanette Hallin

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-05-15

Anslag sätts upp 2017-05-22 Anslag tas ner 2017-06-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Barn- och utbildningsnämnden

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 35

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Dagordningen godkänns med följande ändring.

Tillägg: * Gymnasieutbildning för asylsökande elever.

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring.

Tillägg: Gymnasieutbildning för asylsökande elever.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 36

Verksamhetsinformation
      

Niklas Hultdin, rektor för rektor för åk 7-9, gymnasiet, SFI och 
vuxenutbildning. Följande frågor besvaras:

- Hur ser du på ditt uppdrag som rektor?
- Hur arbetar du för att eleverna ska uppnå målen?
- Hur ser du på ekonomin?
- Hur upplever du det sociala klimatet?

Hur ser du på ditt uppdrag som rektor?
Många utmanande uppgifter att kunna och sätta sig in i. Bl a det 
pedagogiska ledarskapet tillsammans med lärarna.
Dokumentation är jätteviktigt vilket kan ta mycket av ens tid. Då är 
delegering ett måste så inte arbetsbördan blir för stor. 

Hur arbetar du för att eleverna ska uppnå målen?
Stark vilja att sträva efter att vara tydlig vem har ansvar för olika 
saker. För att det ska fungera för lärare måste även elever ta sitt 
ansvar. 
För en tydlig uppföljning jobbar vi med avstämningspunkter i 
december och avstämnings punkter under våren för att sedan kunna 
göra en utvärdering.

En utveckling av elevhälsan påbörjades förra läsåret där alla jobbar 
tillsammans för tydliggöra roller och mål. Det har konstaterats att 
måendet och uppnående av kunskapskraven hör ihop. Trivselenkäter, 
elevhälsosamtal och elevärenden är instrument för analyser av bl a 
framgångsfaktorer. Skolan måste hitta lösningar först sedan 
samverkar man med vårdnadshavaren. 
Vilka metoder ska tillämpas för studiero i klassrummet? SIP- 
(samordnad individuell plan) har aktiveras. Detta är en av många 
delar för att eleven ska uppnå kunskapsnivån.

Hur ser du på ekonomin?
Det ser inte ljust ut. Svårt när vi har en skyldighet att förklara för 
medarbetare att vi måste bli färre personer. På sikt ska vi lösa det 
men hur?  Grundskolan måste prioriteras, gymnasieskolan är en 
ganska stor post och komvux har fått många lagar som ger större 
rättigheter för studerande. Komvux regionalt via fjärrundervisning, 
tillsammans med andra kommuner, kan vara en framgång på sikt 
eftersom personalen är den största kostnaden. 

Vad måste vi ordna via lagkrav och inte och vad kan vi plocka bort? 
Det är frågor vi ställer oss.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

 
Hur upplever du det sociala klimatet?
Medarbetare har varit ganska oroliga till att bli lugna och stabila. Prat 
om ekonomi startar oro. Lärarlönelyftet har varit en belastning och 
personer har sökt sig till andra kommuner. Lönen är viktig för det 
sociala klimatet, vad går man till jobbet för? Nämnden har en stor 
uppgift att driva lönesättning som en politisk fråga.

Sjukskrivningstal - Några är långtidssjukskrivningar där 
arbetsuppgifter har fördelats mellan befintlig personal. Vid 
korttidssjukskrivningar är det svårt att hitta vikarier.
Vad är det som gör att personal vill jobba i Malå? Vilka 
framgångsfaktorer har vi haft på våran skola? Pedagogiska em ses av 
andra kommuner som fantastiskt och Nilaskolan är framstående efter 
en analys på regionnivå och Malå har hög lärarbehörighet. 

Vi har startat ett samarbete med Norsjö men vi har ännu inte kartlagt 
vad vi har i Malå och vad som finns i andra kommuner. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 37

Information - Nyanländas lärande
      

Marie Blomberg, barn- och utbildningschef informerade om 
nyanländas lärande. 

Skolverket erbjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre 
förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en utbildning 
skolgång av hög och likvärdig kvalitet och likvärdighet. Skolverket 
tillskjuter pengar för anställd, 20 % samordnare för nyanländas 
lärande, som vi har haft ett läsår. Projektet var på 3 år men det 
kommer att fortsätta tills regeringen sätter stopp. 

Samordaren på Nilaskolan är den som redan jobbar med de 
nyanlända. Nulägesananlys är gjord om hur det fungerar och vilka 
förbättringar som behövs. Samordnaren är bollplank mot rektorerna 
för att tillgodose vad eleverna behöver. Genom kartläggningar ser 
man vilka behov de nyanlända eleverna har. Samordnaren inbjudas 
till nämnden.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén] (ML): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2017.22/61

Asylsökande ungdomars rätt till gymnasieutbildning
      

Elever över 18 år som fortfarande är asylsökande kan söka 
gymnasieutbildning om hemkommunen bekostar detta, statlig 
finansiering finns ej tillgänglig.
Skolverkets tolkning när det gäller dessa ungdomar innebär att en 
elev inte har rätt att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt 
gymnasieprogram från och med fyllda 18 år, även om eleven har 
påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. Det finns dock inget 
som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på exempelvis ett 
nationellt program till de ungdomar som fyllt 18 år.

Om hemkommunen säger ja till finansiering av elevens studier har 
eleven rätt till gymnasieutbildning. Om eleven sedan flyttar till annan 
kommun följer beslutet med, dvs den nya kommunen ”ärver” beslutet 
och då även betalningsansvaret. Inom Västerbotten finns en majoritet 
för att säga nej i detta ärende, men varje kommun gör ett eget 
ställningstagande i frågan. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Malå kommun bekostar inte gymnasieutbildning för 
asylsökande som fyllt 18 år.

BESLUT

- Malå kommun bekostar inte gymnasieutbildning för asylsökande 
som fyllt 18 år.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr 2016.69/71

Allmän förskola
      

Ett nytt förslag till Allmän förskola har utarbetats. Efter återremiss i 
barn- och utbildningsnämnden den 11 januari 2017 har ärendet 
omarbetats enligt sammanträdets protokolls intentioner.

Förslaget är att ett generellt avdrag på 15 timmar i veckan förutom när 
det är skollov. 
Vårdnadshavare ska i samråd med avdelningspersonal önska vilka tre 
dagar som ska vara aktuell för allmän förskola eller eventuellt önska 
tre timmar varje dag.
Konsekvensen kan bli något mindre intäkter. När det gäller val av 
dagar bör de pedagogiska försättningarna bibehållas. Nuvarande tider 
08.30-13.30 är väldigt positivt utifrån den pedagogiska kvalitén.

BESLUTSUNDERLAG

Se Rose-Marie Lindskölds tjänsteutlåtande.
Se Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 5/17

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Anna Harr (V): Ärendet avslås.

BESLUT

- Ärendet avslås.

-----

Förskolechefer
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2016.67/71

Rätt till 4 dagar extra utöver schema i förskolan
      

Ett nytt förslag till Rätt till 4 dagar extra utöver schema i förskolan och 
fritids har utarbetats. Efter återremiss i barn- och utbildningsnämnden 
den 11 januari 2017 har ärendet omarbetats enligt sammanträdets 
protokoll.  

Definitionen dag/timmar är nio timmar per dag, dagtid när det gäller 
förskolan. För fritids gäller 4,5 timmar, dagtid. 
Malå kommuns kostnad för en timma på förskolan är 129:-/tim och för 
fritids 1.853:-/mån/barn. Den summa vårdnadshavare i snitt betalar 
för, på förskolan, är 15.44/tim. På fritids är motsvarande summa 628:-
/mån/barn.

BESLUTSUNDERLAG

Se Rose-Marie Lindskölds tjänsteutlåtande.
Se Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 3/17

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Erik Fängström (L): Fyra dagar per hushåll. Om det är två 
platsinnehavare/hushåll delar man på dagarna, två dagar var.

Ethel Cavén (ML) Ärendet avslås.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden bifaller Ethel Cavéns förslag.

Omröstning begärs.

FÖRSLAGSORDNING TILL OMRÖSTNING

Den som bifaller Erik Fängströms förslag röstar ja.
Den som bifaller Ethel Cavéns förslag röstar nej.

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Ja-röster Erik Fängström (L), Jeanette Hallin (S).
Nej-röster Ethel Cavén (ML), Håkan Stråge (S), Emil Stråhle (S), 

Anna Harr (V).
Med 2 ja-röster och 4 nej-röster bifaller barn- och utbildningsnämnden 
Ethel Cavéns förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Ärendet avslås.

-----

Förskoleschefer
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 41

Skolchefen informerar
      

Lokalutredningen
5-åringarna kommer att inrymmas på skolan och en av årskurserna 
kommer att nyttja Navet. Det som måste ses över är utemiljön och 
plats för hämtning och lämning. Verksamheten kommer med 
synpunkter och tekniska avd ser till att ritning kommer till stånd för 
upphandlingen.
Rekryteringar
En rektor och en förskolechef har rekryterats.

Skolans organisation nästa läsår
Rektor                        Rektor                        Rektor
5-åringar                     Åk 4-9                         Vux
Förskoleklass                                                 Lärcentra
Åk 1-3                                                            Gymnasieutbildning
                                                                       Elevhälsa
                                                                       Praktisk/Estet

Skrivelse från Adakbygdens byalag
Skrivelsen gäller inventarier och egendom i Adakskola, saker som 
använts av skolan och förskolan men som plockats därifrån av barn- 
och utbildningsavd. På uppdrag av Malå kommun har skrivelsen 
besvarats av barn- och utbildningschefen.   

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 42

Information - Akademi Norr
      

Christer Lindblom verksamhetschef, Akademi Norr informerade om 
verksamheten. 
Akademi Norr är ett kommunalförbund där 13 kommuner ingår från 
Arjeplog i norr till Kramfors i söder. 
Förbundet har till syfte att verka för regional utveckling och tillväxt i 
medlemskommunerna. Förbundet har till uppgift att för medlemmarna 
främja kunskapsdriven tillväxt genom att initiera, utveckla och 
genomföra högskoleutbildning och vara ett komplement till övrig 
frivillig utbildning. Vidare ska förbundet stödja utveckling av lokala 
lärcentra. Förbundet ska också bedriva tillväxtarbete och projekt-
verksamhet i enlighet med förbundets syfte.
Kompetensförsörjning är en stor utmaning. Geografiskt sett är 
området lika stort som Danmark x 2, 100 000 invånare, vilket kan öka 
påtryckningen gentemot universiteten. 
Akademi Norr är projektfinansierad till 80 % resterande står 
medlemskommunerna för.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2017.10/04

Investeringsplan 2017 (fördelning av medel)
      

Investeringsbudget 2017 är beslutad och uppgår till 1400 tkr. Medlen 
är fördelade enligt nedan:

Arbetsmiljöåtgärder åk 4-6 (fysisk arbetsmiljö) 380 tkr
Symaskiner, sybord 120 tkr
Utbyte klassrumsmöblering 500 tkr
IT (Nätverk mm) 100 tkr
Möblering mm förskolan 100 tkr
Utemiljö skola/förskola 200 tkr
Summa 1400 tkr

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Fördelning av investeringsmedel 2017 godkänns.

BESLUT

- Fördelning av investeringsmedel 2017 godkänns.

-----

Marie Blomberg
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Sammanträdesdatum Blad nr
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§ 44 Dnr 2017.11/04

Internbudget 2018
      

Internbudget 2017 har sammanställts och utifrån ett politiskt uppdrag 
presenteras en balanserad budget. 

Den presenterade budgeten utgör ett kommande scenario. 
Internbudget 2018 kommer att bli utmanande för verksamheten att 
följa på grund av stora omkostnader i t ex tillfälliga lokaler för 
förskolan. Arbete med att inför ht 2017 anpassa verksamheten utifrån 
budgetram pågår och ska förhoppningsvis leda till att vi inför år 2018 
ligger rätt i bemanning.
Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Internbudget 2018 fastställs.

BESLUT

- Internbudget 2018 fastställs.

-----

Marie Blomberg, rektorer, 
förskolechefer
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15
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§ 45 Dnr 2017.12/04

Delårsrapport tertial 1 2017
      

Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
tertial 1 2017 redovisas.

Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
tertial 1 2017 redovisas. Kostnadsläget under perioden ligger högt i 
förhållande till budget och åtgärder mot detta har vidtagits. Förslaget 
är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde tertial 1 2017 godkänns.
 
BESLUT

- Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
tertial 1 2017 godkänns.

-----

Lina Dahlbäck
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§ 46 Dnr 2017.13/04

Revisionsrapport ansvarsutövande 2016
      

Revisorerna har granskat barn- och utbildningsnämnden 
ansvarutövande år 2016. Med ansvarsutövande avses nämndens 
aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera 
verksamheten. Syftet med granskningen är bland annat att ge 
revisorerna en del av det underlag som behövs för uttalandet i 
revisionsrapporten. I vår granskning har vi biträtts av PWC.

Bedömningen är att nämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra 
tilldelat uppdrag. Vi bedömer dock att nämnden i begränsad 
utsträckning vidtagit tillräckliga åtgärder för att följa upp, kontrollera 
och rapportera verksamhetsmålen. Vi bedömer att nämnden bör 
utveckla följande: Prognostisering och utvärdering av måluppfyllelse 
för verksamhetsmålen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Revisionsrapporten noteras.

BESLUT

- Revisionsrapporten noteras.

-----
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§ 47 Dnr 2017.14/04

Ansökan om driftstöd åren 2017-2021 - Ung Företagsamhet 
Västerbotten

      
Ung Företagsamhet Västerbotten ansöker om 20 000 kronor/år i 
driftstöd för åren 2017 - 2021. Ung Företagsamhet är en ideell och 
obunden organisation med syfte att tillsammans med skolan införa 
entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. 
Barn och ungdomar ges möjlighet att träna och utveckla sin 
kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung 
Företagsamhet Västerbotten arbetar med tre egna läromedel för 
grundskolan; Vårt Samhälle, Se möjligheterna samt Min framtid och 
ekonomi. Utöver detta anordnar de temadagar och ett koncept som 
heter Företag för en dag. På gymnasiet arbetar de med 
processutbildningen UF-företagande. Dessutom finns ett alumni-
nätverk bestående av f d UF-företagare.

Malå kommun har gett ett driftstöd till Ung Företagsamhet 
Västerbotten med 19 163 kronor under tidsperioden 2012 - 2016.

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och 
omsätta nya idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna 
utvecklar kunskaper som främjar företagande och 
innovationstänkande. Det pedagogiska hörhållningssättet handlar om 
att utveckla elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende. 
På grundskolan handlar Ung Företagsamhet (UF) om att stötta i 
arbetet med entreprenörskap i skolan, bistå med läromedel och 
utbildning för lärarna. Vårt samhälle - här får eleverna fundera och 
arbeta med begrepp som demokrati, pengar och samhällets 
uppbyggnad. Se möjligheterna - riktar sig främst till grundskolans 
senare år. Här får eleverna träna på sina entreprenöriella egenskaper. 
Min framtid och ekonomi - det här läromedlet riktar sig till elever i 
grundskolans senare år och på gymnasiet. Eleverna får lära sig om 
arbetsmarknaden, hushållsekonomi och samhällets ekonomi.

För gymnasieeleverna finns processutbildningen UF-företagande. 
Gymnasieelever från Malå går bl a i Lycksele, som har en erkänt bra 
UF-verksamhet. När det kommer till språkintroduktionsprogrammet 
finns möjligheter genom UF.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Hallin (S): Barn- och utbildningsnämnden medfinansierar 
(driftstöd) inte Ung Företagsamhet Västerbotten.

Ethel Cavén (ML): Barn- och utbildningsnämnden medfinansierar 
(driftstöd) ur sin budget Ung Företagsamhet Västerbotten med 10 000 
kronor. Det innebär att utvecklingsavdelningen medfinansierar 
(driftstöd) med 10.000 kronor. Medfinansieringen är årlig och avser 
tidsperioden 2017 - 2021.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden bifaller Jeanette Hallins förslag.

BESLUT

- Barn- och utbildningsnämnden medfinansierar (driftstöd) inte Ung 
Företagsamhet Västerbotten.

-----

RESERVATION

Erik Fängström (L) och Ethel Cavén (ML) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Ethel Cavéns yrkande.

Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-15

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2017.15/09

Skrivelse från åk 3 ang skolgården
      

Det har inkommit en skrivelse från åk 3 angående upprustning av 
skolgården.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att svara 
på skrivelsen.

BESLUT

- Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att svara på skrivelsen.

-----

Marie Blomberg
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§ 49 Dnr 2017.16/60

Skolavslutning
      

I samband med skolavslutningen har Barn- och utbildningsnämnden 
traditionsmässigt bjudit all personal inom BoU på smörgåstårta. 
Kostnaden för denna aktivitet uppgick 2016 till 7935,71 kr (exkl 
moms).

Aktiviteten har varit uppskattad av medarbetarna och en fin gest från 
Barn- och utbildningsnämnden. När vi nu står inför ett mycket allvarligt 
ekonomiskt läge bör dock medel prioriteras till förmån för de barn och 
elever vi har i verksamheten.
Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Barn- och utbildningsnämnden erbjuder inget 
avslutningsfika till personal i samband med skolavslutningen 2017.

Erik Fängström (L): Barn och utbildningsnämnden erbjuder 
avslutningsfika till personal i samband med skolavslutningen 2017.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden bifaller Ethel Cavéns förslag.

BESLUT

- Barn- och utbildningsnämnden erbjuder inget avslutningsfika till 
personal i samband med skolavslutningen 2017.

-----

Rektorer, förskolechefer
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§ 50 Dnr 2017.17/09

Medborgarförslag Införa semesterperioder inom förskolan
      

Ett medborgarförslag har inkommit från Jessica Persson angående 
införa semesterperioder inom förskolan.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att utreda 
ärendet.

BESLUT

- Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att utreda ärendet.

-----

Marie Blomberg
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§ 51

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
      

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 52

Information ärenden inför nästa möte
      

- Verksamhetsinformation (Ann-Chatrine Lundmark)
- Gymnasieinformation
- Skolchefen informerar
- Delårsrapport 2:a tertialet 2017 
- Likabehandlingsplan
- Krisplan
- Uppföljning av nämndbeslut
- Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete
- Medborgarförslag - Införa semesterperioder inom förskola
- Arbetsmiljöplan för Barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde
- Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
- Information - ärenden inför nästa sammanträde
- Kurser och konferenser
- Redovisning av delegationsbeslut
- Meddelande

BESLUTSUNDERLAG

Se Helén Örnbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras

-----
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§ 53

Kurser och konferenser
      

Kurs/konferens Ort Tid

Gymnasiekonferens Lycksele 2017-06-01

Aktuell skolpolitik Piteå/Luleå 2017-08-30--31

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 54

Redovisning av delegationsbeslut
      

Delegat Ärende

Marie Blomberg                                Läsårstider

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 55

Meddelande
      

Adakbygdens byalag Skrivelse från Adakbygdens byalag

Kommunfullmäktige Barnomsorg på obekväm arbetstid

Fastställande av Handlingsplan för 
integrationsarbete 2017 - 2019

Val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden för tiden t o m 
2018-12-31

Årsredovisning 2016

Beviljande av ansvarsfrihet år 2016 
för barn- och utbildningsnämnden

Budget - Budgetramar 2018 samt 
budgetförutsättningar 2018

Val av andre vice ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden för tiden 
t o m 2018-12-31

Kommunstyrelsen Tillsättande av en integrationsgrupp 
för genomförande av handlingsplan 
för integrationsarbete 2017 - 2019

Marie Blomberg Sammanfattning av möte 2017-01-
30

Svar på skrivelse från Adakbygdens 
byalag

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Informationen noteras.
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BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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