
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Plats och tid Sammanträdesrum Jupiter, kl 08.30

Ajournering Kl 10.00-10.30 fika med uppvaktning av årets 50-åringar inom BoU-avd

Beslutande Charlotte Hultdin (S)
Jeanette Hallin (S)
Fredrik Iderström (V)
Anna Harr (V)
Simon Morén (V)
Åsa Gustafsson (L)
Ethel Cavén (ML)

Övriga deltagande Adam Linder (C), icke tjänstgörande
Erik Lindblom, skolchef
Helén Örnberg, sekreterare

Utses att justera Ethel Cavén, ersättare Fredrik Iderström

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsavd torsdag den 19 december 2019, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 83-98
Helen Örnberg

Ordförande

Charlotte Hultdin

Justerande

Ethel Cavén

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-12-17

Anslag sätts upp 2019-12-19 Anslag tas ner 2020-01-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Barn- och utbildningsavd

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 83

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 84

Information - Gymnasiet/vuxenutbildning

Erik Lindblom, barn- och utbildningschef informerar om gymnasiet och 
vuxenutbildning. 
Gymnasiet
Andelen elever från Malå som inte får gymnasieexamen efter 4 år är 
högre än genomsnittet i riket.
Vi har idag inga verktyg för att ta fram statistik som ger oss en bild av  
på vilken ort,  på vilken skola, på vilket program eller av vilken orsak 
dessa elever som inte klarar examen på fyra år.

12 överklagningar gällande inackorderingstillägg har besvarats till 
Förvaltningsrätten, i sex fall har dom fallit.
Samtliga elever som bor närmare än 10 mil från studieorten men där 
kollektivtrafiken inte medger dagpendling kommer att beviljas 
inackorderingstillägg. Detta gäller också elever som bor närmare än 10 
mil från studieorten men kollektivtrafiken tar en annan väg som är 
längre än 10 mil.
Avslag har skickats till Förvaltningsrätten för samtliga elever som bor i 
centrala Malå eller som bor efter pendlingsväg till sin gymnasieskola, 
där kollektivtrafiken medger dagpendling (i dessa fall har dom ej fallit)

Nuläge inför gymnasievalet för årets nior. Malås elever kan endast söka 
till Skellefteå i första hand. 
Nytt avtal har upprättats med Gymnasieantagningen i Vindeln. 
Gymnasienämnden i Skellefteå beslutar om förlängd ramtid för 
gymnasieskolan (8:15 till 17:00). Viket påverkar 
dagpendlingsmöjligheterna negativt. 

Möjligt läge inför gymnasievalet för årets nior:
Vi river upp avtalet med Skellefteå med hänvisning till förändrade 
ramtider vilket är ok med Skellefteå.
Vi river upp avtalet med Vindelns gymnasieantagning vilket är ok med 
Vindeln.
Vi skriver på Länsavtalet vilket är ok med Region Västerbotten. 
Effekterna som blir är eventuellt vissa fördyringar gällande IKE 
(interkommunalersättning). Sannolikt minskade kostnader för 
inackordering. Ökad valfrihet för eleverna och sannolikt fler som slutför 
sin utbildning.

Vuxenutbildning
Utbildningar som den enskilde har rätt till enligt lag:
- SFI
- Grundläggande vuxenutbildning (Gruv)
- Grundläggande särvuxenutbildning
- Behörighetsgivande kurser på gymnasial nivå
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Utbildningar som huvudmannen kan välja att erbjuda:
- Yrkesvux (teori och praktik)
- Lärlingsvux

Utbudet för är stort för yrkesvux. Utbildning kan ges på distans från 
Malå Lärcentrum eller som platsförlagd i någon av våra 
samarbetskommuner.

Utveckling på Lärcentrum (politisk prioritering)
- Rektor och SYV kartlägger den lokala arbetsmarknadens 

kompetensförsörjningsbehov.
- Utifrån kartläggningen marknadsför vi specifikt de utbildningar som 

den lokala arbetsmarknaden har behov av. Ansökningar till dessa 
utbildningar prioriteras före andra ej lagstadgade utbildningar.

- Studieplatser rustas upp på Lärcentrum.
- Lärcentrum bemannas med samordnare och pedagogisk resurs med 

syfte att fler vuxenstuderande ska slutföra sina utbildningar med 
godkända resultat.

  
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 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2019.65/00

Information - BUN handlingsplan för Styrkort 2020

Inför varje år ska Barn- och utbildningsnämnden fastställa styrkort som 
sedan ska ligga till grund för det kommande budgetarbetet. Genom 
styrkorten kan nämnden visa vilka prioriteringar de önskar att 
verksamheten ska följa.

BoU:s ledningsgrupp har utifrån styrkorten utformat en gemensam 
handlingsplan för hela Barn- och utbildningsavdelningen. Utifrån denna 
handlingsplan ska varje rektor upprätta en specifik handlingsplan för 
respektive verksamhet men med utgångspunkt i de aktiviteter som 
beskrivs i den gemensamma planen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----

Rektorer
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr 2019.66/04

Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå kommun

Från och med den 1 januari 2020 indexeras inkomsttaket i maxtaxan. 
Det innebär att Skolverket fastställer en ny högsta avgiftsgrundande 
inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad.

Förändringen innebär att kommunerna kommer att få högre intäkter från 
vårdnadshavareavgifterna. Därmed minskas det statsbidrag som 
kommunerna får som kompensation för att de har maxtaxa.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Upprättat förslag till riktlinjer och taxor inom 
förskola och fritidshem inom Malå kommun, som börjar gälla fr o m 1 
april 2020, fastställs. Tidigare riktlinjer och taxor inom förskola och 
fritidshem i Malå kommun upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem 
inom Malå kommun, som börjar gälla fr o m 1 april 2020, fastställs.

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

-----

Kommunstyrelsen/ 
Kommunfullmäktige
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr 2019.67/00

Sammanträdesdagar för Barn- och utbildningsnämnden 2020

Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om sammanträdesdagar 
2020.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ha sammanträdesdagar enligt 
följande:

10 februari (måndag)
19 maj 
22 september
20 oktober
15 december

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar är planerade så 
att ev ärenden ska hinna förberedas för ex Kommunstyrelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Upprättat förslag till sammanträdesdagar 
fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar fastställs.

-----

Catrin Björk
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2019.68/00

Internkontrollplan 2020

Enligt reglementet för internkontroll ska en plan för internkontrollen för 
innevarande år fastställas senast i februari månad. Revisorerna förordar 
dock att planen fastställs innan verksamhetsårets första dag. Förslag till 
internkontrollplan har upprättats.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Upprättat förslag till internkontrollplan godkänns. 

BESLUT

- Upprättat förslag till internkontrollplan godkänns. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2019.69/04

Överföring av investeringsmedel 2019

Den beslutade investeringsbudgeten för 2019 behöver delvis överföras 
till 2020.

Investeringsäskanden inför budget 2019 utgick från att flera beställda 
ombyggnationer av skol- och förskolelokaler skulle vara slutförda. 
Eftersom dessa byggnationer inte är färdigställda behöver medel 
överföras till 2020.

INVESTERINGSBUDGET 2018

Kod Projekt Budget Överföring 
0382 Ombyggnation 

C-huset
600 000 Kvarvarande medel 

överförs till 2020
0384 Möbler mm till 

förskolan
250 000 Kvarvarande medel 

överförs till 2020
0385 Utemiljö skola 

och förskola
250 000 Kvarvarande medel 

överförs till 2020
0383 Utbyte 

klassrumsmöblering
175 000 Kvarvarande medel 

överförs till 2020

BESLUTSUNDERLAG

Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Överföring av investeringsbudget 2019 fastställs.

BESLUT

- Överföring av investeringsbudget 2019 fastställs.

-----

Anna Jonsson, Agneta Westerlund, 
Ann-Chatrine Lundmark, Maria 
Larsson, Ulrika Renström, Daniel 
Renling, Erik Lindblom
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2019.70/04

Ekonomisk uppföljning 201912

Kommunstyrelsen har beslutat att varje förvaltning månadsvis ska 
redogöra för utfall och prognos för att kunna ha god kontroll på budget 
och ev avvikelser. 

Utfall per 19-11-30 pekar fortfarande mot ett underskott vid budgetårets 
slut. Procentsatsen 94 efter elva månader pekar, antyder ett underskott 
på ca 2 mkr. Hur stort underskottet i praktiken blir avgörs först i mars 
2020 då Skolverket fattar beslut om statsbidraget för likvärdig skola (ca 
1,5 miljoner SEK).

Personalkostnaderna fortsätter att vara betydligt lägre jämfört med 
föregående år. I november 2019 var lönekostnaderna 532 000 SEK 
mindre jämfört med november 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen om ekonomisk uppföljning noteras.

BESLUT

- Informationen om ekonomisk uppföljning noteras.

-----

Ulrika Renström, Maria Larsson, 
Daniel Renling, Ann-Chatrine 
Lundmark, Anna Jonsson
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2019.71/01

Plan för likvärdig skola

Skolverket har beslutat att Malå kommun som huvudman ska erhålla ett 
statsbidrag för likvärdig skola som uppgår till 2 250 928 SEK. Bidraget 
utbetalas under januari 2020 men redovisningen sker först i mars 2021. 
Kraven för att behålla bidraget är att huvudmannen upprättat en plan för 
hur bidraget ska användas för att öka likvärdigheten och att kostnaden 
per elev inte har minskat under de fyra senaste verksamhetsåren.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen om upprättad plan för statsbidraget 
för likvärdig skola noteras.

BESLUT

- Informationen om upprättad plan för statsbidraget för likvärdig skola 
noteras.

-----

Barn- och utbildningschef, 
rektorer, Ida Söderström
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2019.72/60

Redovisning Barn- och elevolycksfall_tillbud 2019

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 Erik Lindbloms 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 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2019.75/71

Barnomsorg på obekväm arbetstid

I Malå kommun finns idag ingen möjlighet för vårdnadshavare som 
förvärvsarbetar på obekväma arbetstider att erhålla barnomsorg i 
kommunens regi. 

De föreskrifter som reglerar frågeställningen ger inte ett tydligt besked 
kring huvudmannens ansvar. Kommunen ska dock sträva efter att 
erbjuda omsorg för barn under den tid de inte erbjuder förskola. Barnen 
ska då få omsorg så mycket som behövs utifrån vårdnadshavares 
förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Källor: 8 kapitlet 3–7 §§ och 25 kapitlet 5 § skollagen.

Vissa förfrågningar och ansökningar om barnomsorg på obekväm 
arbetstid har inkommit till barn- och utbildningskontoret. Det finns alltså 
ett behov av detta bland kommunens medborgare. Hur stort antal barn 
det handlar om, i viken omfattning varje barn har behov samt under 
vilka tider varje barn har behov är okänt. En vidare utredning av 
behoven, kostnader och huvudmannens ansvar skulle skapa ett bättre 
beslutsunderlag i frågan om barnomsorg på obekväm arbetstids vara 
eller icke vara.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Ge barn- och utbildningschef i uppdrag att utreda 
behov, omfattning, kostnader och ansvar gällande barnomsorg på 
obekväm arbetstid. Utredningen redovisas i februarinämnd 2020. 

BESLUT

- Ge barn- och utbildningschef i uppdrag att utreda behov, omfattning, 
kostnader och ansvar gällande barnomsorg på obekväm arbetstid. 
Utredningen redovisas i februarinämnd 2020.

-----

Erik Lindblom och Maria 
Larsson
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 94

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17
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§ 95

Information ärenden inför nästa möte

- Information - Drogvaneundersökningen
- Uppföljning av nämndsbeslut 2019
- Uppföljning av internkontrollplan 2019
- Verksamhetsberättelse 2019
- Barnomsorg på obekväm arbetstid
- Handlingsplan och rutiner för arbetet med särbegåvade elever
- Återrapportering av handlingsplan ANDT
- Interkommunal ersättning 2020
- Inackorderingstillägg 2020
- Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
- Information - ärenden inför nästa sammanträde
- Kurser och konferenser
- Redovisning av delegationsbeslut
- Meddelande

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms 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 2019-12-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 96

Kurser och konferenser

Erik Lindblom informerade från Region 10. Region 10 vill bilda ett 
gymnasieförbund där förbundet blir huvudman. Tobias Thomson, 
Region Västerbotten kommer att skiva ett underlag till kommunerna till 
beslut om gymnasieförbund.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17
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§ 97

Redovisning av delegationsbeslut

Delegat Ärende

Erik Lindblom Attestlista

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17
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§ 98

Meddelande

Kommunstyrelsen Uppföljning av förbättrat företagsklimat i 
Malå och Svenskt Näringslivs 
rankningsresultat 2019

Ny organisation för Malå kommuns 
utvecklingsgrupp

Fastställande av samverkansavtal samt 
medborgarlöfte 2020 – 2022 – Malå 
kommun och Polisen

Kommunfullmäktige Ny politisk organisation

Delårsrapport, januari – augusti 2019 – 
Malå kommun

Fastställande av Styrprinciper för budget- 
och uppföljningsprocessen i Malå kommun

Fastställande av kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar år 2020

Fastställande av resepolicy

Antagande av Styrdokument för 
krisberedskapsarbetet i Malå kommun 
2019-2022.

Skolinspektionen Beslut efter tematisk tillsyn av rätten till 
modersmålsundervisning i nationella 
minoritetsspråk i grundskolans årskurser 
7-9 i Malå kommun

Förvaltningsrätten Föreläggande – Överklagande för 
prövning. Målet gäller 
inackorderingstillägg. 12 st

Migrationsverket Migrationsverkets statistik

Sveriges kommuner Nytt rättsligt ställningstagande avseende
och landsting rätt till bistånd enligt LMA för personer 

som inte kan anvisas enligt 
bosättningslagen
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Ny möjlighet till uppehållstillstånd – några 
frågor och svar om regelverket, 
kommunens skyldigheter och statlig 
ersättning m m 

Överläggning om och översyn av den så 
kallade gymnasielagen

Region Västerbotten PM om beräkning av interkommunala 
avgifter inom Västerbotten för barn och 
unga upp till 16 år

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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