MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Sammanträdesrum, Jupiter, kl 09.00

Ajournering

Kl 09.00-12.00 Information och fika
Kl 12.00-13.00 Lunch
Kl 13.15-13.30 Information

1

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Charlotte Hultdin (S)
Anna Harr (V)
Emil Stråhle (S)
Ulla-Britt Persson (S) ersättare för Ethel Cavén (ML)
Håkan Stråge (S) ersättare för Jeanette Hallin (S)

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare
Tjänstemän
Övriga

Marie Blomberg, barn- och utbildningschef
Helén Örnberg, sekreterare
Mari-Louise Skoog, ANDT-samordnare § 21
Bo Sandström, polis § 21
Ann-Chatrine Lundmark, rektor § 22
Mats Lundmark, rektor §§ 22-23
Niklas Hultdin, rektor § 24
Oskar Sjölund, SYV § 25
Ulrika Persson, handläggare §§§ 26-28
Lars Grundberg, ansvarig tekniska avd § 29

Utses att justera

Håkan Stråge, ersättare Emil Stråhle

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, barn- och utbildningsavd, 2018-05-28, kl

13.00
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

20-45

Helen Örnberg
Ordförande

Charlotte Hultdin
Justerande

Håkan Stråge
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, barn- och utbildningsavd

Anslag tas ner
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§ 20
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.

-----
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§ 21
Information - ANDT - Drogvaneundersökning
Under hösten 2017 genomfördes den årliga ANDT undersökningen.
Undersökningen är en totalundersökning och har genomförts bland
elever i åk 9 i Malå och Norsjö kommun för fjortonde, respektive
femtonde året i rad. Undersökningen görs även i flertalet andra
kommuner i Västerbotten och Norrbotten i nära samverkan med FRIS;
Förebygganderådet i Skellefteå. Resultatet för båda kommunerna har
slagits samman i denna redovisning för att säkerställa elevernas
anonymitet.
ANDT- undersökningens övergripande syfte är att kartlägga drogvanor
bland elever i grundskolans åk 9. Detta är ett led i Malå och Norsjö
kommuns strävan att öka sin kunskap, samt att förebygga
droganvändning bland ungdomar.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Rapporten godkänns.
BESLUT
- Rapporten godkänns.

-----
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§ 22
Verksamhetsinformation - Grundskola/fritids
Ann-Chatrine Lundmark rektor för F- åk 3 och Mats Lundmark rektor för
åk 4-9 svarade på följande frågor:
Hur ser du på ditt uppdrag som rektor?
Hur arbetar du för att eleverna/barnen ska nå målen?
Hur ges barnen/elever möjlighet till inflytande i verksamheten?
Hur arbetar du för att uppnå målen i styrkorten i alla 4 perspektiv?
Hur arbetar du med integration?
Hur arbetar du med barn/elever att berätta om utsatthet?
Hur arbetar du med rasism och rasistiska åsikter bland elever/barn och
personal?
Hur ser sjukskrivningstalen ut och hur jobbar du med dem?
Hur arbetar du med entreprenöriellt lärande?
Ann-Chatrine Lundmark svarade:
Hur ser du på ditt uppdrag som rektor?
Ett intressant, utvecklande och utmanande arbete. Rektorsuppdraget är
ett komplext uppdrag med många olika bitar och många lagar och
förordningar att känna till. Det är skillnad på fritids, förskoleklass,
särskola och grundskola med olika mål och förväntningar.
Intressant för att det ständigt händer saker och många intressanta möten
med både barn, personal och vårdnadshavare. Jag vill att framförallt alla
elever ska veta vem jag är och att man kan komma och prata med mig.
Utvecklande därför att det ständigt händer saker som man måste läsa på
inför och jag tycker att det är viktigt att det blir rätt. Saker ska inte göras utan
eftertanke och jag ska också kunna garantera likvärdigheten för alla.
Utmanande därför att man ställs inför nya situationer med jämna mellanrum
och alla tänker inte som jag. Jag måste arbeta för att motivera, förklara och
ibland övertyga om att vi gör allt vi kan för att det ska bli bra för alla elever.

Hur arbetar du för att eleverna/barnen ska nå målen?
Mitt arbete handlar om att ge pedagogerna förutsättningar att bedriva god
undervisning, att stötta, utmana och vara ett bollplank. Hålla mig uppdaterad
om nyheter och förändringar inom skolans område.

Hur ges barnen/elever möjlighet till inflytande i verksamheten?
Det hålls regelbundet s.k. barnråd och fritidsråd. Det finns lådor där eleverna
kan lämna synpunkter och förslag på saker som ska lyftas på mötena. Sedan
lyfter ofta pedagogerna saker som eleverna pratat om eller önskat på våra
husmöten.

Hur arbetar du för att uppnå målen i styrkorten i alla 4 perspektiv?
Jag försöker vara närvarande och se elever och medarbetare och försöker få
alla att trivas och må bra. Vara tillgänglig och besvara ev. frågor så bra jag
kan.
Jag tycker att vi erbjuder god kvalitet på vår undervisning och mycket för att
man arbetar sällan helt ensam utan samarbetar, delger varandra kunskaper
och kompletterar varandra. Våra pedagogiska eftermiddagar ger regelbunden
fortbildning.
Vad gäller ekonomin så ser jag fram emot det nya fördelningssättet med
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prislappar som kommer att göra arbetet lättare. Man kan enklare förklara både
+ och – minussiffror då man får en s.k. elevpeng. Sedan måste man ändå vara
varsam med pengarna då de är begränsade och räcker inte till allt man
önskar.

Hur arbetar du med integration?
Alla elever ska ha en tillhörighet i sin klass och få utvecklas i sin egen takt.
Sedan handlar det mycket om bemötande och där är vi vuxna viktiga som
förebilder. Om vi är noga med att ge alla möjlighet att delta och t.ex. ges tid att
berätta saker även om det tar tid eller kan vara svårt att förstå så ser övriga
elever att den personen är lika viktig som alla andra och att jag är intresserad
av att förstå.

Hur arbetar du med barn/elever att berätta om utsatthet?
Jag rör mig mycket och ofta i skolans lokaler och försöker stanna upp
när något barn pratar med mig, oavsett vad det handlar om. Sedan
diskuterar vi en del i personalen om någon sett eller läst något som
väckt en del frågor. Skolenkäten visar också att framförallt yngre elever
anser att de har någon att gå till om de behöver prata med någon. Det
är fördelen med att man har klasslärare på lågstadiet. Vi gör en del
anmälningar till sociala, när elever uttrycker att något hänt som inte
känns bra. Viktigt att inte vi i skolan börjar utreda eller ifrågasätta det
barnen berättar om det rör sig om övergrepp av något slag.
Hur arbetar du med rasism och rasistiska åsikter bland elever/barn
och personal?
När det gäller elever så reagerar jag/vi direkt och ber eleven förklara vad hen
menade med det den sa. Oftast backar eleven direkt eller hänvisar till att
någon vuxen eller annan sagt så tidigare. Sedan brukar jag fråga hur det
skulle kännas om någon uttryckte sig så om dem själva och de flesta brukar
hålla med om att det inte vore kul. Ibland lägger äldre elever sig till med en tuff
attityd och då får man diskutera en stund men ibland kommer man inte längre
än att slutligen säga att jag accepterar inte att du uttrycker dig så om andra
elever här på skolan. Här har alla rätt att vara och du får tänka vad du vill men
inte säga det högt så du sårar andra.

Hur ser sjukskrivningstalen ut och hur jobbar du med dem?
På min enhet pendlar det mellan 8-10 %. Tyvärr har jag två
långtidssjukskrivna som inte är jobbrelaterade men försöker ha regelbunden
kontakt med dem och inbjuder till möten och annat efter vad vi kommit
överens om. Jag försöker fånga upp om någon signalerar att de inte mår bra
och först pratar vi och om jag bedömer att behov finns av Företagshälsovård
eller om den anställde efterfrågar dem så ordnar vi det. Jag kan ibland tycka
det är svårt vad som är arbetsrelaterat eller inte. Många önskar t.ex.
sjukgymnastik, massage eller kiropraktik och ibland efter att ha gjort illa sig på
fritiden eller har en tidigare skada som ibland slår till. Sedan att Previa finns i
Lycksele är en begränsning då många tvekar att åka dit.

Hur arbetar du med entreprenöriellt lärande?
För mig handlar entreprenöriellt lärande om ett förhållningssätt.
Eleverna ska få vara nyfikna, aktiva och se möjligheter. Vi ska tillåta
dem att prova på olika saker och även tillåta eleverna att misslyckas
och att se det som ett lärtillfälle. Ställa frågor, vad var det som hände?
Hur kunde du ha gjort istället? Hur tänker du göra nästa gång?
Sedan önskar jag att vi kunde få in andra aktörer, att t.ex. föräldrar
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kunde komma och berätta om sina jobb, att näringsidkare kan komma
och berätta vad de efterfrågar hos blivande anställda, vilka utbildningar
som krävs. Sedan kan jag tycka att det ibland är trögt att få personal att
ta tag i dessa saker även om det finns dem som försöker. Många är
stressade och anser att de har för lite tid i sina ämnen och för
att eleverna ska hinna nå kunskapskraven måste man fokusera på
ämnet.
Mats Lundmark svarade:
Hur ser du på ditt uppdrag som rektor?
Ett komplext uppdrag. Som rektorer behöver man, i stor utsträckning,
använda sig av rätten att forma sin inre organisation på ett sätt så att
arbetsuppgifter kan fördelas och att fokus riktas mot rätt saker. Detta
innebär att personal och verksamheter behöver se nyttan av att vara
flexibla utifrån de behov som uppstå för ett gemensamt ansvar.
Uppdraget som rektor innebär att hur mycket man än arbetar, hur
framgångsrik man än är, finns det alltid mer att göra. Det i sig innebär
att jag som rektorn måste kunna avgöra när jag ska känna sig nöjd med
min insats. Känslan av att aldrig bli färdig och att alltid uppleva att man
ligger efter är påtaglig.
Hur arbetar du för att eleverna/barnen ska nå målen?
Försöker styra min inre organisation, utifrån behov, på sätt som skapar
förutsättningar för personalen att lyckas med sitt uppdrag.
Hur ges barnen/elever möjlighet till inflytande i verksamheten?
Enligt läroplan för grundskolan ska undervisningen bedrivas i
demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för ett aktivt
deltagande i samhällslivet. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet i skolan måste
därför ske i samarbete med hemmen. Inflytandet för elever på
Nilaskolan har sin utgångspunkt i den dagliga undervisningen.
Undervisande lärare ger eleverna möjlighet att påverka planering,
arbetssätt, innehåll och redovisningsformer. Det ställer krav på tydlighet
ifråga om mål och hur bedömningen av eleverna sker.
På utvecklingssamtal, föräldramöten och klassråd ges möjlighet till
inflytande.
Hur arbetar du för att uppnå målen i styrkorten i alla 4 perspektiv?
 Medborgare/kund – Hur påverkar vi psykisk ohälsa positivt?
Både elever och personal
 Utveckling/tillväxt – Positivt arbetsklimat påverkar resultat.
Flexibilitet i inre organisation. Attraktiv arbetsplats.
Förutsättningar för utveckling.
 Ekonomi – I balans, men…tänka långsiktigt
 Medarbetare – Dialog, kollegialt stöd
Hur arbetar du med integration?
Tydlighet vid mottagningssamtal och bemötande av nyanlända elever.
Strukturerat arbete i förberedelseklass kring kultur och
samhällsförståelse.
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Alla behöver känna tillhörighet varför rastaktiviteter och andra lite friare
aktiviteter, t ex friluftsdagar m.m. kommuniceras tydligt till nyanlända
elever.
Hur arbetar du med barn/elever att berätta om utsatthet?
För att barn/elev ska tordas berätta om utsatthet handlar det om
trygghet och förtroende. Som rektor har man inte möjlighet till daglig
kontakt med alla elever. Förtroendet måste därför skapas på annat sätt
t ex genom klassrumsbesök, delta på rastaktivitet, sitta ner i
kapprum/korridor, spela pingis m.m. Visa att man ser varje elev man
möte, ett ”God morgon” räcker långt.
Hur arbetar du med rasism och rasistiska åsikter bland elever/barn
och personal?
Skolan är en del av samhället och ska analysera och förhålla sig till de
politiska fenomen som finns i samhället, däribland främlingsfientlighet
och diskriminering. Skolan måste vara öppen för samtal även när elever
uttrycker uppfattningar som strider mot skolans värdegrund. Dialogen i
klassrum måste inkludera alla barn och elever utan att ge avkall på det
som ska förmedlas i enlighet med skolans värdegrund.
Främlingsfientlighet och rasism är också ett kunskapsområde för
lärande i flera ämnen.
Alla som arbetar på Nilaskolan vet arbetsgången kring anmälan om
kränkande behandling.
Det är också skapat förutsättning schematekniskt, målpass 1 ggr/vecka,
för varje klass att vid behov arbeta med relationsskapande, allas lika
värde mm.
Hur ser sjukskrivningstalen ut och hur jobbar du med dem?
Pendlar mellan 8-10 %.
Hur arbetar du med entreprenöriellt lärande?
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 förhållningssättet handlar om att utveckla barns och
elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.
BESLUT
- Informationen godkänns.
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Dnr 2018.5/61

Information - Digitalisering för skolan förskolan
Mats Lundmark informerar om digitaliseringen inom BoUs verksamheter
utifrån styrdokumenten. Digitalkompetens för alla i skolväsendet – Den
administrativa och pedagogiska biten.
Skolledarna har börjat utbildningen - Leda digitalisering förändra
arbetssätt.
Förskolan att jobba med inspiration för dokumentation och
programmering.
Skolan jobbar utifrån Skolverkets lärportal. Det ger ökad kunskap kring
hur digitala verktyg stöder lärande samt pröva olika verktyg i
undervisningen och diskutera resultatet med kollegor.
BESLUTSUNDERLAG
Se Mats Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.
BESLUT
- Informationen godkänns.

-----
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Dnr 2017.68/60

Skrivelse från IA-elever
Elever som läser svenska som andraspråk på individuellt alternativ på
Nilaskolan i Malå inkom med en skrivelse 2017-12-06. Där beskrev de
hur de skulle vilja förändra och förbättra undervisningen på individuellt
alternativ. Att de önskade fler ämnen, fler lektioner och utbildade lärare.
De skulle också vilja få möjlighet till praktik och information om olika
yrken och deras framtidsutsikter.
Det finns fortfarande hög frånvaro trots att man har gjort vissa
förändringar. De som har börjat distansstudier jobbar med att göra sig
behöriga till gymnasiet och för några elever har det gått bättre än vad vi
trodde innan.
BESLUTSUNDERLAG
Se barn- och utbildningsnämndens protokoll § 3/2018
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Redovisningen godkänns.
BESLUT
- Redovisningen godkänns.

-----
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Dnr 2018.6/60

Utvärdering av feriearbetsverksamheten 2017
Kommunalt feriearbete
Alla killar och tjejer, skrivna i Malå kommun och som gick ut åk 9 eller
hade sommarlov i gymnasiet, erbjöds kommunalt feriearbete under
sommaren 2017.
Ungdomarna har informerats att själva söka feriearbete hos företag,
kommunens verksamheter, föreningar och därefter rapportera till
Arbetsmarknadsenheten. Syftet är att de ska träna sig att söka arbete.
De killar och tjejer som inte lyckas få feriearbete genom personligt
besök erbjuds hjälp genom Arbetsmarknadsenheten.
Föreningar har informerats om att marknadsföra sig mot ungdomarna i
syfte att visa att de erbjuder möjlighet till feriearbete.
Ungdomarna har erbjudits 2 veckors kommunalt feriearbete. 2017 var
cirka 115 ungdomar berättigade feriearbete, plus 38 ungdomar i åk 8.
Nytt för sommaren 2017 var Sommarlovsmusikant genom Kulturskolan.
Staten, via Arbetsförmedlingen, gjorde inför sommaren 2017 en särskild
satsning mot extra feriearbeten. Malå kommun kunde dock inte söka
medel då kommunen redan erbjuder alla ungdomar i målgruppen
feriearbete.
Åttor i vården
Ungdomar i åk 8 (38) erbjöds att söka ”8:or i vården. Syftet är att de ska
få inblick i de möjligheter som vårdyrken erbjuder i tid innan
gymnasieval. Sex killar och nio tjejer sökte. Då Kommunstyrelsen vill
främja könsöverskridande yrkesval inom feriearbetsverksamheten har
3/6 av platserna tilldelats killar.
Handledarersättning till företag och föreningar
Malå kommun erbjöd företag handledarerersättning om 200kr/dag i tio
dagar, när de anställde feriearbetande ungdomar.
Handledarersättningen har funnits länge och nyttjas, dock i minskad
skala. Handledarersättning till föreningar utbetalas om 1500kr/2v period.
Utvärdering av Mål för feriearbetsverksamhet år 2017:
-

Meningsfulla arbeten med bra handledning ska erbjudas

Utbildning för handledare, för såväl privata som kommunala och
föreningarnas erbjöds inför feriearbetssäsongen. Handledarutbildning
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har hållits där handledare från tre föreningar (ideell sektor) deltog.
Besök på arbetsplatser för bedömning av arbetets beskaffenhet,
arbetsmiljö och handledning har genomförts.
Målet får anses vara uppfyllt.
-

Minska den könsstereotypa arbetsplatsfördelningen

Sommaren 2017 var cirka 115 killar/tjejer berättigade feriearbete (plus
cirka 38 berättigade att söka ”8:or i vården”). Av dessa 115 arbetade 47
(41% (36%, 51%)) med kommunal feriearbetslön.
Av dessa arbetade
Föreningar
Äldreomsorg
Vaktmästeri/park
Gräsklippning
Barnomsorg
Övrigt
Bibliotek & kök
Sommarmusikant
8:or i vården 6 (3k, 3t)

2017
9 (5k, 4t)
16 (9k, 7t)
10 (10k)
Se ovan
2 (1k, 1t)
1 (1t)
4 (1k, 3t)
5 (1k, 4t)
6 (2k. 4t)
53 (30k, 23t)

2016
13 (9k, 4t)
10 (4k, 6t)
10 (8k, 2t)
Se ovan
4 (1k, 3t)
4 (1k, 3t)

2015
27 (15k, 12t)
11 (5k, 6t)
3 (3k)
2 (2t)
2 (1k, 1t)
1 (1t)

6 (2k, 4t)
4 (2k, 2t)
47 25k, 22t) 50 (26k,24t)

De föreningar som sommaren 2017 ansvarade för feriearbetare hade
arbetsuppgifter som att bemanna besöksmål, enklare vaktmästar- och
servicearbetsuppgifter. Inom äldre- och handikappomsorg har
könsfördelningen sedan 2014 markant förändrats i målets riktning med
en majoritet killar under 2017. Inom barnomsorg har en positiv
utveckling skett för att gå bakåt inom vaktmästeri/park.
Målet får anses vara uppfyllt.
-

Handledarutbildning för föreningar och kommunala arbetsplatser
ska erbjudas och genomföras

Handledarutbildning till föreningar och kommunala arbetsplatser
erbjöds. Handledarutbildning genomfördes med föreningshandledare.
Målet får anses vara uppfyllt.
-

Minst fem killar/tjejer ska delta i ”8:or i vården”

Tre killar och tre tjejer deltog i ”8:or i vården”
Målet uppfyllt.
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Ekonomiskt utfall – Feriearbetsverksamheten 2017
Kommunstyrelsen hade i budget avsatt 400 000 kronor till
feriearbetsverksamhet.
2017
310 000
16 000

2016
2015
2014
247 000 284 250 343 500
0 (bel. -17)16 500
22 600

0
326 000

0
0
3 000
247 000 300 800 366 100

Budget (Ks)

400 000

400 000 400 000 440 000

Verksamhetskostn
Resultat:

326 000
+74 000

247 000 300 800 366 100
+153 000 +99 200 +73 900kr

Lönekostnader
Handledarbidrag till
företag och föreningar
Övriga verksamhetskostnader
Summa kostnader:

Kommentar till ekonomiskt utfall
Handledarbidrag till företag och föreningar för 2016 belastar 2017.
BESLUTSUNDERLAG
Se Oskar Sjölunds tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Utvärdering av feriearbetsverksamheten 2017
godkänns.
BESLUT
- Utvärdering av feriearbetsverksamheten 2017 godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 26

Blad nr

13

Dnr 2018.7/60

Utseende av dataskyddsombud
Den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda i
kraft 2018-05-25 innebär att varje myndighet som behandlar
personuppgifter ska utse ett dataskyddsombud.
Ombudets roll är att samordna insatser och kontrollera att
dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen
genom att till exempel utföra kontroller och
informationsinsatser.
Ombudet kan anlitas från annan kommun samt vara ombud
för flera kommuner.
BESLUTSUNDERLAG
Se Ulrika Perssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Isak Nyberg, Skellefteå kommun, utses till
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden.
BESLUT
- Isak Nyberg, Skellefteå kommun, utses till dataskyddsombud för
barn- och utbildningsnämnden.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

BoU-chef, rektorer, förskolechef

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 27

Blad nr

14

Dnr 2018.8/60

Godkännande av personuppgifter i löpande text
Den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda i kraft 2018-0525 innebär att nya beslut om behandling av personuppgifter måste tas
av de myndigheter som behandlar personuppgifter. För barn- och
utbildningsnämndens räkning behandlas personuppgifter i löpande text
som en del i handläggningen av ärenden. Med löpande text avses
framför allt de underlag som behövs för det löpande arbetet som t ex
ordbehandling, kalenderbokningar, e-post etc.
De personuppgifter som finns i löpande text är framför allt namn och
adressuppgifter för de som ingår i handläggningen av ärenden och
uppgifter om handläggare. Uppgifterna i e-post rensas normalt sett efter
sex månader, övriga uppgifter rensas vid inaktualitet. Enligt
kommunens regelverk för behandling av personuppgifter behandlas inte
sekretessbelagda eller känsliga uppgifter. Uppgifterna kan komma att
lämnas ut om någon begär utlämning av offentlig handling. Den lagliga
grunden för behandlingen finns redan beslutad genom beslut om
handering av personuppgifter för övriga system.
BESLUTSUNDERLAG
Se Ulrika Perssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Behandlingen av personuppgifter i löpande text
godkänns.
BESLUT
- Behandlingen av personuppgifter i löpande text godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

BoU-chef, rektorer, förskolechef

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 28

Blad nr

15

Dnr 2018.9/60

Behandling av personuppgifter
Den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda i kraft 2018-0525 innebär att nya beslut om behandling av personuppgifter ska tas av
de myndigheter som behandlar personuppgifte
Uppgifter om hur personuppgifter behandlas framgår av bilaga.
Framtida förändringar av hur personuppgifter behandlas beslutas av
avdelningschef.
En förutsättning för att personuppgifter ska få behandlas i
verksamheten är att det finns ett beslut om behandlingen i respektive
styrelse/nämnd.
BESLUTSUNDERLAG
Se Ulrika Perssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Behandling av personuppgifter godkänns enligt
förteckning. Barn- och utbildningschef ges delegation att godkänna
förändring av behandling av personuppgifter.
BESLUT
- Behandling av personuppgifter godkänns enligt förteckning.
- Barn- och utbildningschef ges delegation att godkänna förändring av
behandling av personuppgifter.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

BoU-chef, rektorer, förskolechef

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 29

Blad nr

16

Dnr 2018.10/01

Information - Lägesrapport om- och tillbyggnad Tjambo
KF beslutade 2016-04-11 § 36 att
-Ett- till fyraåringar ska vara på Tjambo
-Femåringarna flyttas till Nilaskolan
Kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån på 30 miljoner kronor. Beslut är
fattat att ombyggnation gäller för Tjambo-området.
Ombyggnadsunderlag har distribuerats från Collage (arkitektfirma) till
arbetsgrupp på skolan för synpunkter.
Ombyggnationerna för 5-åringarna på Nilaskolan är i slutskedet.
Collage kommer onsdagen den 9 maj för presentation av
ombyggnadsunderlag utifrån synpunkter från arbetsgrupp.
Arbetet fortgår enligt plan men något i tid förskjuten. Det är fastslaget
hur fastigheten ska utformas. Konsulterna jobbar nu med hur det
tekniskt ska se ut. Planen är att skriva kontrakt med entreprenör i
november. Vi räknar med att bygget ska vara klart hösten 2019 men
troligtvis blir det under vt 2020.
Utemiljön har delvis påbörjats. Det är sökt pengar av Boverket för
utemiljö som ska vara färdigställt innan årsskiftet 2018-2019. Träff ang
utemiljö ska ske med skola och entreprenörer under veckan.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 30

Blad nr

17

Dnr 2018.11/61

Upphävande tidigare beslut Asylsökande ungdomars rätt till
gymnasieutbildning
Barn- och Utbildningsnämnden fattade 2017-05-15 § 38 beslut om
asylsökande ungdomars rätt till gymnasieutbildning.
”Malå kommun bekostar inte gymnasieutbildning för asylsökande som
fyllt 18 år.”
Sedan beslutet fattades har nya situationer samt ny lagstiftning inom
området tillkommit.
De nya situationer samt ny lagstiftning som råder inom Sverige inom
detta område gör att detta beslut inte längre känns rimligt. Många fler
kommuner har upplevt samma sak och den samstämmighet i frågan
som fanns inom Västerbotten 2017 har förändrats.
Asylsökande som arbetar för att bli behöriga till en gymnasieutbildning
bör ha möjlighet att skaffa sig en gymnasieutbildning så länge de är
asylsökande, oavsett ålder.
Beslutet från 2017-05-15 bör därför upphävas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut
2017-05-15 § 38, angående asylsökande ungdomars rätt till
gymnasieutbildning upphävs.
BESLUT
- Barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut 2017-05-15 § 38,
angående asylsökande ungdomars rätt till gymnasieutbildning
upphävs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Niklas Hultdin

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 31

Blad nr

18

Dnr 2018.12/61

Upphävande tidigare beslut anställningsformer inom förskolan och
fritidshem
Barn- och Utbildningsnämnden fattade 2014-03-25 § 22 beslut om hur
bemanningen i kommunens förskolor och fritidshem ska vara fördelad.
”Nämnden fastställer att förskolan inom Malå kommun skall organiseras
med minst 1 förskollärare per avdelning.
Nämnden fastställer att fritidsverksamheten inom Malå kommun skall
organiseras med minst 1 fritidspedagog.”
Skollagen 2010:800 2 kap 10 § lyder enligt följande:
10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre
organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn och
förskolechefen fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår
av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.
Enligt skollagen har inte en politisk nämnd eller någon högre
tjänsteman mandat att besluta om en enhets inre organisation, det
ansvaret vilar enligt lag direkt på ansvarig rektor eller förskolechef.
Eftersom Barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut från
2014-03-25 inte följer gällande lagstiftning bör därför beslutet upphävas
för att minska ev förvirring runt beslutets innebörd.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut
2014-03-25 § 22, angående anställningsformer i förskola och fritidshem
upphävs.
BESLUT
- Barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut 2014-03-25 § 22,
angående anställningsformer i förskola och fritidshem upphävs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Rektor, förskolechef,
fackförbund

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 32

Blad nr

19

Dnr 2018.13/04

Ekonomisk rapport och prognos
För att tydligt kunna följa Barn- och utbildningsnämndens ekonomi och
följsamhet mot budget redovisas utfall och prognos för innevarande år
på varje nämndssammanträde.
Under perioden januari-april 2018 visar den totala verksamheten ett
underskott vilket främst beror på en svår vikariesituation, fler elever
med svåra behov, ökad studiehandledning samt den lagstadgade
simundervisningen.
Ombyggnationen på Nilaskolan har medfört extra kostnader i form av
personalförstärkningar
Prognosen för år 2018 visar på en ökad kostnad för simundervisning,
studiehandledning, ökad IKE pga fler behöriga elever till
gymnasieskolan samt ökad undervisningskostnad för nyanlända. Ny
lagstiftning fr 20180701 sätter en miniminivå på 23
tim/undervisning/vecka för nyanlända.
En kommande gymnasiefilial kommer att kräva fler lärare men blir
samtidigt en service till våra elever som vill studera delvis från
hemorten.
En del stasbidrag beräkans väga upp en del av kostnaderna men i
nuläget finns ingen tydlig fakta för det.
Prognos på allt detta är i nuläget svår att uppskatta då vi i nuläget inte
vet elevantal för de olika posterna. Vid delårsrapport tertial 2 kommer
en bild ha utkristalliserat sig.
Förslaget är könsneutralt.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.
BESLUT
- Informationen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 33

Blad nr

20

Dnr 2018.14/04

Delårsrapport tertial 1 2018
Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
tertial 1, 2018 redovisas.
Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde tertial
1 2018 redovisas. Förslaget är könsneutralt.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde tertial 1 2018 fastställs.
BESLUT
- Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
tertial 1 2018 fastställs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lina Dahlbäck, KS

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 34

Blad nr

21

Dnr 2018.15/61

Information - Processtöd för nyanlända
Skolverket erbjuder Malå kommun stöd till verksamhetsutveckling för
nyanlända barn och elever. En överenskommelse mellan Skolverket
och Malå kommun har undertecknats. Under vt 2018 kommer
Skolverkets processtödjare att besöka Malå kommuns lokala team för
att hjälpa till med nulägesanalys och identifiering av Malås
utvecklingsområden. Under vårterminen 2018 ska en åtgärdsplan
presenteras som sedan ska vara vägledande för det fortsatta arbetet i
tre terminer framåt.
Arbetet med nyanlända barn och elever i våra verksamheter behöver
förbättras och med hjälp av Skolverket finns möjligheter att göra de
förändringar som krävs. Skolverkets processtödjare har under våren
varit ett bra stöd till det lokala teamet i utformningen av åtgärdsplanen.
Senast 15 maj ska Malå kommun ha skickat in sitt förslag till
åtgärdsplan som sedan Skolverket ska ta beslut om.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.
BESLUT
- Informationen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

BoU-chef, rektorer,
förskolechef, utvecklingsled

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 35

Blad nr

22

Dnr 2018.16/60

Information - Skolinspektionen regelbunden tillsyn
Skolinspektionen är en statlig tillsynsmyndighet som har i uppdrag att
göra regelbundna tillsyner vart tredje år på landets alla skolor,
fritidshem och förskolor. Malå kommun kommer att få besök av
Skolinspektionen i detta ärende 3-5 maj 2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.
BESLUT
- Informationen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 36

Blad nr

23

Dnr 2018.17/00

Delegationsförteckning för Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde
Delegationsförteckningen för Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde styr olika rollers befogenhet till beslut i olika
ärenden. Delegationsförteckningen behöver ha en regelbunden
översyn för att följa verksamhetens behov.
Delegationsförteckningen har reviderats för att följa verksamhetens
behov. Förslaget är könsneutralt.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Delegationsförteckningen godkänns.
BESLUT
- Delegationsförteckningen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Rektorer, förskolechef, BoUchef

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 37

Blad nr

24

Dnr 2017.71/00

Plan för Internkontroll 2018
Enligt reglementet för internkontroll ska en plan för internkontrollen för
innevarande år fastställas senast i februari månad. Förslag till
internkontrollplan har upprättats.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
Se Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 7/2018
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Internkontrollplan godkänns.
BESLUT
- Internkontrollplan godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

BoU-chef, rektorer, förskolechef

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 38

Blad nr

25

Dnr 2018.18/00

Arbetsmiljöhandbok BUN
En ny arbetsmiljöpolicy har antagits av Malå kommunfullmäktige och
utifrån den ska varje politisk nämnd anta en arbetsmiljöhandbok för den
egna nämndens ansvarsområde.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Arbetsmiljöhandbok för Barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde fastställes.
BESLUT
- Arbetsmiljöhandbok för Barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde fastställes.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

BoU-chef, rektorer,
förskolechef

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 39

Blad nr

26

Dnr 2018.19/00

Skolavslutning 2018
I samband med skolavslutningen har Barn- och utbildningsnämnden
tidigare år traditionsmässigt bjudit all personal inom BoU på
smörgåstårta. Kostnaden för denna aktivitet uppgick 2016 till 7935,71 kr
(exkl moms).
2017 togs beslut att inte bjuda på avslutningsfika för personal i
samband med skolavslutningen.
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
Charlotte Hultdin (S): Barn- och utbildningsnämnden erbjuder inget
avslutningsfika till personal i samband med skolavslutningen.
BESLUT
- Barn- och utbildningsnämnden erbjuder inget avslutningsfika till
personal i samband med skolavslutningen.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Rektorer, förskolechef

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

§ 40

Blad nr

27

Dnr 2018.20/00

Redovisning av arbetsmiljöarbete 2017
Skolans arbetsmiljöarbete under 2017 har främst bestått av anpassning
av den fysiska arbetsmiljön. Under slutet av 2017 påbörjades
ombyggnation av lågstadiebyggnaden för att färdigställa 2
förskoleavdelningar för kommunens 5-åringar.
Inom förskolan har arbetsmiljöarbetet fokuserat på att vårda fungerande
arbetslag samt se över hur vikariebehovet fortsatt ska kunna mötas
med erfarna barnskötare via vikariepoolen. Att bibehålla avdelningar
med max 17 barn har varit ett prioriterat område.
Totalt bedöms verksamheten ligger på nivå 3 av 4 på SAM-skalan.
Information om verksamheternas arbetsmiljöarbete 2017 har förmedlats
till Barn- och utbildningsnämnden.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.
BESLUT
- Informationen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

Blad nr

28

§ 41
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Redovisningen godkänns.
BESLUT
- Redovisningen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

Blad nr

29

§ 42
Information ärenden inför nästa möte
- Verksamhetsinformation - Gymnasiet/vuxenutbildning och
fritidsverksamhet
- Prognos på ekonomisk rapport
- Delårsrapport 2:a tertialet 2018
- Internbudget
- Processtöd för nyanlända
- Plan mot kränkande behandling
- Krisplan
- Fortbildningsplan
- Arbetsmiljöplan för Barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde
- Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete
- Attestförteckning
- Delegationsförteckning för Barn- och utbildningsnämndens
Verksamhetsområde
- Uppföljning nämndsbeslut januari - juni 2018
- 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 godkänns.
BESLUT
- Informationen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

Blad nr

30

§ 43
Kurser och konferenser
Kurs/konferens

Ort

Tid

Aktuell skolpolitik

Skellefteå

2018-08-29 -- 30

Charlotte Hultdin informerade från konferensen ” Frånvaro - närvaro”
den 28 februari i Skellefteå.
Malin Gren Landell föreläste.
Hon informerade även från VIS-konferens (Vuxenundervisning i
samverken)i Göteborg.
BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

Blad nr
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§ 44
Redovisning av delegationsbeslut
Delegat

Ärende

Marie Blomberg

Attestförteckning

Charlotte Hultdin

Barn- och utbildningsnämnden
godkänner Mål och regler för
feriearbetsverksamheten 2018

BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Redovisningen godkänns.
BESLUT
- Redovisningen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

Blad nr

32

§ 45
Meddelande
Kommunstyrelsen

Utseende av dataskyddsombud för
kommunstyrelsen
Godkännande av behandling av
personuppgifter i löpande text för
kommunstyrelsen i Malå kommun

Kommunfullmäktige

Resursfördelningsmodellen för Malå
kommun
Fastställande av policy för sociala medier i
Malå kommun
Fastställande av gemensamt reglemente
för Malå kommuns nämnder samt
kommunstyrelsen
Fastställande av Riktlinjer och taxor inom
förskola och fritidshem i Malå kommun

Marie Blomberg

Förhandlingsprotokoll enligt MBL

Kommunrevisionen

Revisionsberättelse 2017
Granskning av chefers förutsättningar att
fullgöra sitt uppdrag

Sveriges Kommuner

Cirkulär 18:17 Vårpropositionen och
och Landsting vårändringsbudgeten för år
2018

Malå/Norsjö

Registeringsbevis - Förskolan Clownen
Miljö- och byggnämnd

BESLUTSUNDERLAG
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
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MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2018-05-21

Sammanträdesdatum

Blad nr
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Redovisningen godkänns.
BESLUT
- Redovisningen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

