
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Plats och tid Sammanträdesrum Jupiter, kl 09.00

Ajournering Kl 09.05-11.30 Information och fika
Kl 12.00-13.00 Lunch

Beslutande
Ledamöter Charlotte Hultdin (S)

Åsa Gustavsson (L) § 46-54
Anna Harr (V)

Tjänstgörande ersättare Håkan Stråge (S) ersättare för Jeanette Hallin (S)
Stefan Larsson (ML) ersättare för Ethel Cavén (ML)
Erik Fängström (L) ersättare för Gun Sandström (ML) § 46-60, 63-67 

Övriga deltagande
Tjänstemän Ann-Chatrine Lundmark, rektor § 47

Niklas Hultdin, rektor § 47
Maria Larsson, förskolechef § 48
Ida Söderström, koordinator § 49
Lars Grundberg, teknisk chef § 50
Nina Grenvall, kurator § 51

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

Utses att justera Erik Fängström, ersättare Håkan Stråge

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, barn- och utbildningsavd, 2018-10-05, kl 
11.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 46-67
Helen Örnberg

Ordförande

Charlotte Hultdin

Justerande

Erik Fängström

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-25

Anslag sätts upp 2018-10-05 Anslag tas ner 2018-10-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Barn- och utbildningsavd

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 46

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns med följande ändring: 
Utgår: * Information – Digitalisering i skola/förskola.                      
Tillägg: * Inackorderingstillägg för asylsökande elever.

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring.

Utgår: Information – Digitalisering i skola/förskola.
Tillägg: Inackorderingstillägg för asylsökande elever.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

är§ 47

Verksamhetsinformation - Gymnasiet/vuxenutbildning och fritids

Ann-Chatrine Lundmark rektor för fritids och F- åk 3 informerar om 
fritids. 

Fritidshemmen i Malå kommun har fyra avdelningar, Norrskenet för 
våra 6-åringar, Solstrålen för åk 1, Skogsbrynet för åk 2 och Navet för 
alla från åk 3-5. De finns alla i Nilaskolans lokaler och drygt 120 barn är 
inskrivna och alla barn som har sökt plats har också erbjudits detta. 

Idag har vi 141 barn inskrivna på fritids. Norrskenet har 36 inskrivna, 
Solstrålen har 30 inskrivna, Skogsbrynet har 36 inskrivna och Navet 39 
inskrivna.  En del av dessa är bussfritidsbarn och finns där må, ti, to och 
fre mellan kl. 13,30-15,30. Det innebär att vi har ganska många barn 
dessa dagar. 
Några barn är inskrivna men mycket sällan på plats.

Utbildade fritidspedagoger är mycket svåra att rekrytera och tyvärr är 
personalomsättningen ganska hög. Detta för att man hellre övergår till 
assistentarbete om möjlighet ges. Några har också slutat pga att man 
upplever yrket stressigt, svårplanerat och lite otacksamt då man 
förväntas roa barnen utan att få ställa krav.
Jag tycker dock vi har en bra, varierad fritidsverksamhet med stort 
engagemang hos personalen.

Våra fritidshem har en gemensam Verksamhetsplan som revideras och 
aktualiseras varje höst. Där finns läroplanens kapitel 2, vad som läraren 
ska göra och hur man ska arbeta för att nå målen. 
Dessutom finns ett årshjul som är uppsatt i alla fritidslokaler för att visa 
eleverna vad som kommer framöver.
Man har precis som övriga verksamheter inom BoU tagit fram en 
årsplanering kring arbetet mot kränkande behandling, diskriminering 
och trakasserier.
Vi har en dagordning som personalen går igenom varje vecka och
vi har infört pedagogiska förmiddagar för att hinna uppdatera och gå 
igenom sådant som utvecklar och kompetens höjer våra fritidshem.
Vi har gått igenom nyheter i läroplanen, lagar och förordningar, 
värdegrund, lågaffektivt bemötande och mycket annat.

Vi är i dagarna klara med skolgårdsombyggnaden för de yngsta barnen, 
5 och 6-åringarna och hade hoppats att även andra sidan skulle hinnas 
med i höst.  Det upplevs att skolgården för elever från åk. 1 och uppåt 
är sliten och torftig. Gäller också elever från åk. 4 - 9.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Niklas Hultdin rektor för gymnasiet och vuxenutbildningen svarar på 
följande frågor:
Hur ser du på ditt uppdrag som rektor? 
Rektor för 5 verksamheter. Grundskolan och gymnasiet tar mycket tid. 
Vuxenutbildningen växer mycket eftersom elever går från gymnasiet till 
vux men uppgifterna är hanterbara. Det är roligt att följa elever från åk 7 
till vux. Det är få elever på grundläggande vuxenutbildning pga av 
högkonjunktur, många får jobb.

Hur arbetar du för att eleverna/barnen ska nå målen? 
På grundskolan – tittar på utvärderingar från elever, elevhälsan och 
personal. Det är många utvecklingsområden som börjar falla på plats. 

Vi tittar på vilka elever som inte når målen och vi har en ökad volym 
elever som lider av psykisk ohälsa. Lärarnas stressnivå har ökat. 
Mentorsuppdragen sväller, hinner inte undervisa och det är vikariebrist. 
Ny modell att sätta in klassmentorer för att avlasta lärarna, tar konflikter 
och kan vikariera i klassen. 

Vi har även påbörjat ett arbete med att informera vad elevhälsan gör. 
När informationen har nått ut så tar eleverna själva kontakt med 
elevhälsan. Skolpsykologstjänsten har utökats. Det får eleverna må 
bättre och lärarna stressar mindre. Vi har ett samarbete YOMO (finns 
att läsa om på nätet) med landstinget, polis och omsorg. Styrkan är att 
få in andra verksamheter i skolan för att hjälpa eleverna. Elevhälsan 
hjälper till med studieverkstan. Tiderna för studieverkstan är förlagda 
även på håltimmar från åk 4-9. IA elever har studieverkstad efter skolan 
1 dag i veckan på tisdagar.

Hur ges barnen/eleverna möjlighet till inflytande i verksamheten?
Genom klassråd/elevråd. Det som lyfts i klassrådet tas upp på 
elevrådet. Det som t ex kan tas upp är maten på Grytan och 
ordningsregler. 
Lärarna utvärderar med elever deras undervisning. Kamratstödjare, 
likabehandlingsplan inflytande hur det fungerar.

Hur arbetar du för att uppnå målen i styrkorten i alla 4 perspektiv?
Skapa handlingsplaner som lyfts på arbetsplatsträffar. 
Stressnivån jobbas det mer med genom enkäter och utvärderingar.

Hur arbetar du med integration?
Förberedelseklassen fungerar bra för integration. 1-3:an har lyckats 
väldigt bra med detta. En av lärarna har en långsiktigplan för alla 
nyanlända elever. 

Hur arbetar du med barn/elever att berätta om utsatthet? Synliggöra 
elevhälsan. Synliggöra även jobbet med YOMO. Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling samt årsplanering.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Hur arbetar du med rasism och rasistiska åsikter bland elever/barn 
och personal?
Total 0-tolerans genom polisanmälan och orosanmälan.

Hur ser sjukskrivningstalen ut och hur jobbar du med dem?
Sjukskrivningstalen ligger på 10 % i hela BoU-avd. Jag jobbar med 
handlingsplaner som lyfts med personal och genom verktyg i 
medarbetarsamtal samt enskilda samtal.

Hur arbetar du med entreprenöriellt lärande?
I kursplanen finns förhållningsättet, ingår i lärarnas uppdrag för att 
stimulera eleverna.

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 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2018.25/60

Redovisning skapande förskola

Kulturrådet, en myndighet under kulturdepartementet vars uppgift är att 
verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och 
följa upp statliga bidrag. Statsbidraget Skapande förskolaskola är till för 
kommunala och fristående huvudmän med förskolor i områden där 
tillgången till professionell kultur bedöms vara låg.

Syftet med bidraget är att förskolebarn i åldern 4-5 år ska få tillgång till 
kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande 
ökar.

Malå kommun, barn- och utbildningsavdelningen sökte ett bidrag på 
69 000 kr under höstens utlysning och beviljades ett bidrag på 69 000kr 
för dansföreställning och dansworkshop med barnen

Vi har med bidraget möjliggjort för barn i Malå kommun att dansa med 
professionella utövare samt låtit dem tagit del av en professionell 
föreställning med workshop.

1. Dans med barnen, med professionell utövare, 7 tillfällen. Denna 
aktivitet genomfördes inom projektet med7 tillfällen. Under ett tillfälle 
dansades det med fyra olika sammansatta grupper med ca 15 
deltagande barn/grupp. 4- och 5åringarna dansade alltså under samma 
tillfälle fast i olika grupper.

2. Professionell föreställning, med efterföljande workshops, 1 tillfällen.
Barnen fick under projektet ta del av en professionell föreställning. 
Efterföljande workshops var ett tillfälle för deltagande barn och 
pedagoger/lärare att tolka och reflektera över föreställningen och själv 
aktivt prova på delar av innehållet.

På vår facebooksida Malå med allt så nära har vi publicerat en bild från 
projektet med Harleen Kalkat och Linda Remahl som dansat 
tillsammans med barnen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria Larssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Redovisningen godkänns.
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BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----

Maria Larsson
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§ 49 Dnr 2018.26/60

Skolverkets utvecklingsarbete för Nyanlända barn och elever

Skolverket och Malå kommun har ingått i en överenskommelse 
gällande utveckling av utbildning för nyanlända barn och elever. En 
noggrann nulägesanalys av förskola och skola har inneburit underlag 
för den åtgärdsplan som är grunden till överenskommelsen.
Malå kommun har ansökt om 11 olika insatser i sin åtgärdsplan och fått 
alla beviljade av Skolverket. Totalt sett har Malå kommun fått ett 
statsbidrag för projektet på 4012 tkr. Projektet pågår 2018-08-01 – 
2019-12-31, med ev förlängning av vissa insatser.

Arbetet med nyanlända barn och elever i kommunens 
utbildningsverksamheter behöver förbättras och med hjälp av 
Skolverkets stöd finns möjligheter att göra de förändringar som krävs. 
Med hjälp av kommunens åtgärdsplan och det beviljade statsbidraget 
finns goda förutsättningar till att kunna utveckla verksamheten på bred 
front. De insatser som ska genomföras kommer att gynna alla elever 
oavsett ursprung. Ett lokalt team ansvarar för att alla insatser 
genomförs och under hela projekttiden kommer Skolverkets 
processtödjare att ha kontakt med Malå kommun.  

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

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

BESLUT

- Information om utvecklingsarbetet för nyanlända barn och elever 
noteras.

-----
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§ 50 Dnr 2018.27/01

Information - Lägesrapport Tjambo 180925

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

Arbetet med underlagen inför ombyggnationerna av Tjambo har pågått 
under sommaren och hösten med Collage som ansvarig för övriga 
konsulter och de som har hållit i detta arbete. Fortfarande är inte alla 
frågor lösta, förutom verksamhetsrelaterade, men planen är fortfarande 
att förfrågningsunderlaget ska ut i höst och möjlig byggstart under dec 
månad.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

Kommunstyrelsen
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§ 51 Dnr 2018.28/00

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 -2019

En plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier ska 
enligt Skollagen 6 kap 8§ upprättas varje läsår för att skapa en struktur 
för verksamhetens arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling.

Planen utarbetas tillsammans med personal och elever. Föregående 
läsårs plan och arbete utvärderas och blir en grund för utformning av 
den nya planen. 
Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling för läsår 2018/2019 fastställs.

BESLUT

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsår 
2018/2019 fastställs.

-----

Rektorer, förskolechef
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§ 52 Dnr 2018.29/02

Utbildningsdag för BUN

Skolinspektionen genomförde under maj 2018 en tillsyn av Malå 
kommuns utbildningsverksamhet på alla nivåer. Man fann då bland 
annat att huvudmannens kunskap om vuxenundervisning var bristfällig. 

För att huvudmannen ska få kunskap om sitt huvudmannaansvar och få 
en större inblick i vuxenundervisningen inbjuds Barn- och 
utbildningsnämndens ledamöter till en utbildningsdag om 
vuxenundervisning. Utbildningen är planerad till 14 november 2018 i 
Skellefteå kommun. Erbjudande om deltagande är redan meddelat.
Utbildningsinsatsen finansieras av projektet Nyanländas lärande.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Information om utbildningsdagen noteras.

BESLUT

Information om utbildningsdagen noteras.
-

-----
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§ 53 Dnr 2018.30/04

Prognos ekonomisk rapport per 2018-07-31

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 2018-07-31 noteras.

BESLUT

- Ekonomisk prognos per 2018-07-31 noteras.

-----
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§ 54 Dnr 2018.31/04

Delårsrapport tertial 2 2018

Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde tertial 
2 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 2 2018 fastställs.

BESLUT

- Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
tertial 2 2018 fastställs.

-----
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§ 55 Dnr 2018.32/00

Skolinspektionens tillsyn 2018

Skolinspektionen genomförde i maj 2018 tillsyn av Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. Tillsynen bestod av genomgång 
av allehanda dokument mm samt intervjuer med personal ur olika 
verksamhetsformer, ledning samt BUN presidium. Utifrån all information 
skapar sedan Skolinspektionen en bild av kommunens styrkor och 
brister.
Av de sju verksamhetsformerna har fyra fått ett föreläggande om 
rättelse, se nedan. Svar till Skolinspektionen ska inlämnas senast 
2018-10-31.

Verksamhetsfor
m

Föreläggand
e

Föreläggandet i korthet

Förskola Nej -
Fritidshem Ja  Följa upp och 

sammanställa 
måluppfyllelsen i 
förhållande till nationella 
mål

 Analysera måluppfyllelsen 
för att identifiera 
utvecklingsområden

 Planera och genomföra 
utvecklingsinsatser

 Dokumentera 
kvalitetsarbetet

 Bedriva ett målinriktat 
förebyggande arbete mot 
kränkande behandling 
som grundar sig i en 
kartläggning av ev 
riskområden

Förskoleklass 
och Grundskola

Ja  Tillgänglighet till 
skolpsykolog behöver 
ökas

 Det systematiska 
kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå ska 
omfatta måluppfyllelsen i 
samtliga ämnen för åk 1 
och åk 3

 Analysera måluppfyllelsen 
för att identifiera 
utvecklingsområden
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 Planera och genomföra 
utvecklingsinsatser

 Dokumentera 
kvalitetsarbetet

Grundsärskola Nej -
Gymnasium Ja  Tillgänglighet till 

skolpsykolog behöver 
ökas

 Måluppfyllese i varje kurs 
och ämne ska 
sammanställas

 Analysera resultat och 
uppmärksamma 
utvecklingsbehov

 Analyserna ska leda till 
åtgärder för att utveckla 
verksamheten

 Kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras

 Introduktionsprogrammen 
ska bedrivas på heltid 
samt anpassas till elevers 
skilda behov

Gymnasiesärskola Nej -
Vuxenundervisning Ja  Kvalitetsarbetet ska 

omfatta alla verksamheter
 Måluppfyllelse inom alla 

verksamheter ska 
sammanställas

 Uppmärksamma 
utvecklingsbehov och ta 
beslut om 
utvecklingsåtgärder

 Kvalitetsarbetet ska 
genomföras under 
medverkan med lärare, 
övrig personal och elever

 Kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras och ge en 
samlad bild av 
utbildningens kvalitet
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Ett arbete pågår med att åtgärda de brister som Skolinspektionen har 
påpekat och ett svar till Skolinspektionen har påbörjats. Svaret kommer 
att presenteras för Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-06. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

Rektorer, förskolechef, 
Ida Söderström

16



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2018.33/00

Information BoU ledningsorganisation läsår 2018_2019

BoU ledningsorganisation har omorganiserats inför läsår 2018/2019 
enligt nedan:

Ledare Titel Ansvar Övrigt
Maria 
Larsson

Förskolechef Förskola 1-4 år Påbörjar 
Rektorsprogram

Evelina 
Hedström

Bitr. förskolechef Förskola 1-4 år Visstid 25% - 
(schema, 
vikarier, 
byggprocess)

Ann-
Chatrine 
Lundmark

Rektor/förskolechef Förskola 5 år, 
förskoleklass, 
grundskola åk 1-3, 
fritidshem

Mats 
Lundmark

Rektor Grundskola åk 4-6, 
specialpedagoger, 
assistenter

Påbörjar 
Rektorsprogram

Niklas 
Hultdin

Rektor Grundskola åk 7-9, 
Gymnasium,
Vuxenutbildning,
Elevhälsa, 
Lärcentrum

Två ledare påbörjar det obligatoriska rektorsprogrammet och behöver 
därför avlastning av sina befintliga ansvarsområden. Universitetet 
rekommenderar att arbetsgivaren avsätter minst 20% av rektors 
uppdrag i syfte att skapa goda förutsättningar för rektor att kunna 
genomföra den 3-åriga utbildningen. 
Organisationsförändringen har samverkats med de fackliga 
organisationerna.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.
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BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2018.34/00

Information ANDT

Det kommunövergripande ansvaret för ANDT (Alkohol, Narkotika, 
Tobak, Doping) har överförts till BoU. Uppdraget är på 20% och är för 
närvarande placerat inom skolkuratorns ansvar.

Ansvaret för ANDT har vid överföringen till BoU minskats till 20% vilket 
medför att en översyn om vilka uppgifter som ska ingå i uppdraget 
behöver göras för att det ska komma så många medborgare som 
möjligt tillgodo. Tyngdpunkten i uppdraget kommer att vara främjande 
och förebyggande insatser. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

FÖRSLAGSORDNING

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

Rektorer, förskolechef, Ida 
Söderström, Nina Grenvall
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2018.35/01

Krisplan 2018/2019

Krisplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har 
upprättats för läsår 2018/2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Krisplan för Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde läsår 2018/2019 fastställs.

BESLUT

- Krisplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
läsår 2018/2019 fastställs.

-----

Rektorer, förskolechef
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2018.36/01

Fortbildningsplan 2018_2019

En fortbildningsplan som omfattar alla nivåer i organisationen 
underlättar att fortbildning följer verksamhetens behov och kan ge en 
tydlighet om vilka områden som ska prioriteras under innevarande 
läsår.

Fortbildningsplanen ska tydliggöra verksamhetens prioriterade områden 
och visa hur organisationens kompetens ska kunna höjas på alla 
nivåer. Under läsåret 2018/2019 kommer en stor del av fortbildningen 
ske inom ramen för det projekt Malå kommun har påbörjat med 
Skolverket gällande undervisning för nyanlända barn och elever. 
Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Fortbildningsplan 2018/2019 fastställs.

BESLUT

- Fortbildningsplan 2018/2019 fastställs.

-----

Rektorer, förskolechef, 
Ida Söderström
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2018.37/01

Arkivplan skolhälsovården 2018/2019

Skolhälsovården är skyldiga att ha en arkivplan för att säkerställa att 
journaler och annan information om enskilda elever förvaras på ett 
säkert sätt. 

Arkivplan för skolhälsovården 2018/2019 har upprättats.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Arkivplan för skolhälsovården 2018/2019 
fastställs.

BESLUT

- Arkivplan för skolhälsovården 2018/2019 fastställs.

-----

Niklas Hultdin, Anna Pia 
Jonsson, Nina Grenvall, 
Mattias Norlund
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2018.38/01

BoU Dokumenthanteringsplan 2018 - 2019

Dokumenthanteringsplan ska säkerställa att handlingar arkiveras rätt 
samt gallras bort efter avsedd tid.

Dokumenthanteringsplan för Barn- och utbildningsförvaltningen 
2018/2019 har upprättats

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Dokumenthanteringsplan för Barn- och 
utbildningsförvaltningen fastställs.

BESLUT

- Dokumenthanteringsplan för Barn- och utbildningsförvaltningen 
fastställs.

-----

Rektorer, förskolechef, Ida 
Söderström, Skolexp
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2018.39/00

Uppföljning av nämndbeslut januari - juni 2018

Under 2018, januari – juni, har Barn- och utbildningsnämnden beslutat i 
45 ärenden. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ha en 
uppföljning av fattade beslut vid 2 tillfällen/år.

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 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2018.43/04

Inackorderingstillägg för asylsökande elever

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2017-05-15 § 38 beslut om att 
asylsökande ungdomar inte skulle ha rätt till gymnasiestudier.
Året efter, 2018-05-15 § 30, tog Barn- och utbildningsnämnden ett nytt 
beslut där det föregående beslutet upphävdes. Innebörden blev då att 
asylsökande elever har rätt till gymnasiestudier.
Frågeställningar har nu uppkommit om asylsökandes rätt till 
inackorderingsbidrag.

Beslut ang inackorderingstillägg BUN 2015-12-15 § 89

- Gymnasieelever som studerar på Tannbergsskolan och/eller dess 
filial i Malå och kan nyttja* buss för daglig pendling erhåller under 
åk 1 bussbiljett för pendling. Åk 2 och 3 har den möjlighet att erhålla 
inackorderingstillägg. Elever som inte klarar pendling av 
social/medicinska skäl kan efter särskild prövning beviljas 
inackorderingstillägg åk 1.

 - Övriga gymnasieelever som studerar på gymnasieskolor på andra 
orter än Malå och Lycksele, och är förstahandsmottagna, har rätt att 
erhålla inackorderingstillägg. 

*Elever som inte behöver anslutningstrafik för att nyttja buss för 
 daglig pendling mellan Malå och Lycksele.

Kommunen har ingen skyldighet att bevilja inackorderingsbidrag för 
asylsökande elever. Dock kan det vara en avgörande faktor för att den 
asylsökande ska ha förutsättningar för att kunna genomföra sina 
studier. I nuläget är det få elever i denna målgrupp som kan komma att 
bli aktuella för inackorderingsbidrag.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Asylsökande elever har rätt att ansöka om 
inackorderingsbidrag utifrån samma regler och förutsättningar som 
folkbokförda elever i Malå kommun.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Asylsökande elever har rätt att ansöka om inackorderingsbidrag 
utifrån samma regler och förutsättningar som folkbokförda elever i 
Malå kommun.

-----

Niklas Hultdin, Oskar 
Sjölund
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 64

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 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2018.40

Information ärenden inför nästa möte 2018-10-23

- Verksamhetsinformation – Förskolan
- Arbetsmiljöenkät
- Prognos på ekonomisk rapport
- Ekonomisk rapport januari – september 2018
- Internbudget 2019
- Investeringsbudget 2019
- Sammanträdesdagar 2019
- Årsplanering 2019
- Styrkortsarbete
- 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 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 66

Kurser och konferenser

Kurs/konferens Ort Tid
Gymnasiekonferens Lycksele 2018-10-04

Skolchefs- och presidie- Lycksele 2018-10-12
konferens

Information/fortbildning Skellefteå 2018-11-14
i huvudmannens ansvar 
vad gäller vuxenundervisning

Charlotte Hultdin och Anna Harr informerade från ”Aktuell skolpolitik” i 
Skellefteå 29-30 augusti 2018. Temat var ”Så ska vi få fler lärare”. 

Många tankar lyftes runt distansstudier och mer flexibilitet att jobba som 
lärare och studera samtidigt.

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts minister informerade om 
att det är stort tryck på alla stadier men mest på vuxen- och 
yrkesutbildningarna när det gäller att få lärare.

Peter Fredriksson, Generaldirektör på skolverket, pratade om att lyfta 
de positiva sidorna i läraryrket och höja status.

Ny skola är under uppbyggnad i Umeå, Maja Beskow skola. En 
grundskola och gymnasieskola i samma skola. Målsättningen är att 
eleverna ska känna att de jobbar på en skola från årskurs 7 till 
gymnasium. Skapar målsättningar och riktlinjer för både lärare och 
elever.
I Lycksele Norrängskolan har klassmentor i varje klass. All undervisning 
sker via läraren men vid sjukdom kan klassmentorn gå in på lärarens 
plats.

Erik Nilsson Statssekreteraren. Han ser att Sverige ligger lågt när det 
gäller resultat i skolan i jämförelse mot andra länder, ex. Finland. De 
har bra status på lärarutbildning, ja även skolans personal. Vi måste 
analysera och mäta detta. Vad gör vi med resultaten mer än bara att ta 
in dem och hur får vi en bättre lärarstatus i Sverige?

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
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Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 67

Meddelande

Kommunstyrelsen Godkännande av behandling av        
               personuppgifter inom kommun-
               styrelsen

               Begäran om riktad granskning av
               regler för användande av Malå
               kommuns fordon, arbetsredskap och
               drivmedelskort - Revisorerna

Kommunfullmäktige                      Budget 2019 – Investeringsbudgetram
                                                      2019 samt investeringsbudgetplan
                                                      2020-2022

                Budget 2019 - Budgetramar 2019
                samt budgetplan 2020-2019

                Fastställande av Styrprinciper för
                budget- och uppföljningsprocessen i 
                Malå kommun

Malå/Norsjö             Tillsynsrapport - Hälsoskyddskontroll 
på Miljö- och byggnämnd   Nilaskolan

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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