
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Plats och tid Kommunförvaltningen sammanträdesrum Jupiter, kl 09:00

Ajournering Kl 09.05-12.00 Information och fika
Kl 12.00-13.00 Lunch
Kl 14.15-14.45 Fika

Beslutande Charlotte Hultdin (S)
Emil Stråhle (S)
Jakob Stenlund (S), ej tjänstgörande ersättare
Anna Harr (V)
Erik Fängström (L), ersättare för Åsa Gustafsson (L)
Ethel Cavén (ML)

Övriga deltagande Marie Blomberg, barn- och utbildningschef
Helén Örnberg, sekreterare
Ann-Chatrine Lundmark, rektor §§ 58, 60
Maria Larsson, förskolechef §§ 59, 60
Mats Lundmark, rektor §§ 59, 60
Niklas Hultdin, rektor §§§§ 60, 61, 62, 63
Oskar Sjölund, syv § 61
Lina Dahlbäck, ekonomichef § 64

Utses att justera Ethel Cavén

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen Barn- och utbildningsavdelningen måndag 2  
oktober 2017 kl 15.30

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 56-80
Helen Örnberg

Ordförande

Charlotte Hultdin

Justerande

Ethel Cavén

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-09-26

Anslag sätts upp 2017-10-03 Anslag tas ner 2017-10-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Barn- och utbildningsnämnden

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 56

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 57

Information - Projektet Hälsofrämjande skolutveckling
      

Barn- och utbildningschefen informerade om projektet Hälsofrämjande 
skolutveckling. Det handlar om att synliggöra att hälsoarbete i skolan 
är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess att öka elevers 
välbefinnande och måluppfyllelse.  

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras. Kicki Lindholm inbjuds till 
nästa nämndssammanträde att informera om projektet.

BESLUT

- Informationen noteras. 
- Kicki Lindholm inbjuds till nästa nämndssammanträde att informera 

om projektet.

-----
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26
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§ 58 Dnr 2017.23/60

Information - Plan mot kränkande behandling 2017-2018
      

Gemensam plattform för Barn- och utbildningsavdelningens skol- och 
fritidsverksamheter. Detta är ett övergripande dokument där hänsyn 
tagits till de förändringar som Skolverket aviserat liksom nya 
formuleringar i Diskrimineringslagen. Mer detaljerade beskrivningar av 
olika verksamheters främjande och förebyggande arbete 
(årsplaneringar) finns på Nilaskolans hemsida.

BESLUTSUNDERLAG

Se plan mot kränkande behandling 2017-2018.

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 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 59

Verksamhetsinformation
      

Ann-Chatrine Lundmark, rektor för förskoleklass, åk 1-3 och 
fritidshemmen. Följande frågor har besvarats:

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

Fritidshemmen har idag 126 inskrivna barn inklusive en del 
skolskjutsfritidsbarn. Det finns 4 avdelningar, Norrskenet, Regnbågen, 
Solstrålen och Pluto.
Förskoleklass har 30 barn och åk 1-3 har 111 elever.

Det finns tre utvecklingsområden: 
Inkluderande undervisning 
Ämnesövergripande arbetssätt 
Digitalisering

Ämnesövergripande undervisning är lättast inom F-3 då man är färre 
lärare som samarbetar kring varje klass och har mer 
sammanhängande planeringstid än övriga lärare.  Gällande 
digitalisering (Enligt lag ska det ingå fr o m nästa år.)
så är vi på god väg eftersom man arbetar med ASL, att skriva sig till 
läsning med datorns hjälp.(Erika Löfgren och Christer Friman kan 
man söka på om man vill lära mer.) Från och med i höst har vi också 
½-klass uppsättning med Chromebooks i åk 3.

Utmaningar: Vi står inför en ombyggnation och att 5-åringarna ska in i 
skolans lokaler. Diskussioner har påbörjats kring hur det ska 
organiseras och göras på bästa sätt. Ska man ta emot 5-åringar och 
följa dessa även under 6-års året eller byta varje år?
Om förskoleklass blir obligatoriskt från ht 2018 blir det då förskollärare 
eller lärare som ska undervisa?

- Hur ser du på ditt uppdrag som rektor?

Rektorsuppdraget är ett komplext uppdrag med många spretiga bitar 
och många olika lagar och förordningar att känna till. Det är skillnad 
på fritids, förskoleklass, särskola och grundskola med olika mål och 
förväntningar.
Man är i stort ansvarig för allt som rör eleverna både i skolan och på 
fritiden. Med fritiden menar jag att om en elev känner sig kränkt och vi 
i skolan får reda på detta ska vi utreda och helst också åtgärda detta 
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och kontakta föräldrar och ibland ledare inom fritidsaktiviteter.
Man ska hantera skolskjutsar, scheman, olika elevärenden, föräldrar, 
habiliterings och bup-kontakter, budget, verksamhetsplaner av olika 
slag,(kränknings, kris, arbetsmiljö) egenkontroll, lokaler, 
handikappanpassningar, personal och olika anställningsformer, 
löneförhandlingar, fortbildning och vikariebrist.
Ibland kommer kommunala och statliga uppdrag i konflikt med 
varandra. Budget i balans men det kan komma elever som behöver 
mycket stöd
- Hur arbetar du för att eleverna ska uppnå målen?
Mitt jobb är att skapa förutsättningar för personalen att lyckas i sitt 
arbete. Stötta och utmana i lagom mängd. Vara bollplank och driva 
viktiga frågor.  Hålla mig uppdaterad om nyheter och förändringar 
inom skolområdet och förmedla till personalen.
- Hur ser du på ekonomin?
Situationen är besvärlig idag. Problemet är stort i många små 
kommuner där vi ska erbjuda samma service men med mycket mindre 
intäkter. Samtidigt handlar det om att bibehålla service och vara 
attraktiva som boplats. 
Jag ser svårigheter med att kostnader ökar som vi egentligen inte kan 
påverka med följd att småposter som förbrukning och läromedel i stort 
är samma sedan 2006 trots att priserna ökat. Sedan kan kostnader 
snabbt förändras p g a in/utflyttning av elever med särskilda behov 
eller annat språk.
- Hur upplever du det sociala klimatet?
Vi har fina elever på skolan men det finns sociala problem. Ofta 
beroende på enskilda elever med svårigheter men vi jobbar brett med 
klass/gruppdynamik och enskilda elever både från lärarhåll och 
elevhälsa. Gott samarbete med föräldrar  är a och o men tyvärr finns 
föräldrar med egna svårigheter i bagaget som vi inte alltid når ända 
fram till. Vi jobbar med inkludering och allas lika värde och kan se att i 
klasser där elever med uttalade, synliga handikapp finns ökad 
förståelse för våra olikheter. Det är svårare om en elev uppvisar 
avvikande beteende och övriga elever inte förstår varför. Man ska få 
vara olika utan diagnos men ibland underlättar det både för barn och 
föräldrar om någon elev får en diagnos om problemen är stora. Lite 
högre upp i åldrarna kan fritidsaktiviteter skapa problem som vi får 
hantera i skolan. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 60

Presentation av ny rektor och förskolechef
      

Maria Larsson är ny förskolechef. Maria har jobbat som förskollärare 
sedan 1989, mestadels i Malå. Har älskat sitt jobb som förskollärare 
och känner att hon vill driva utvecklingen framåt inom förskolan. Hon 
känner till verksamheten men chefsjobbet är nytt för henne.

Mats Lundmark är ny rektor i åk 4-9. Född och uppvuxen i 
Haparanda. Gift och tre vuxna barn och fyra barnbarn. Under 30 år 
har han har arbetat inom kommunal utbildningsverksamhet, framför 
allt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utåtagerande 
barn. Senare 2,5 åren har han jobbat med skolutveckling och som IT-
pedagog. Skolledarerollen har växt fram därför sökte han jobbet. I 
dagsläget har han försökt komma in i arbetet och blivit väl mottagen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin(S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 61

Information - Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete
      

Rektorer och förskolechefer informerade om sitt arbete med 
systematisk kvalitetsredovisning.
Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i 
förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt 
följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de 
nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen.

Förskolan – Upptaktsdag i augusti där all personal är med och 
förskolechef går igenom hur läsåret ska se ut med tanke på 
uppföljning och utvärdering. I september reviderar man den mall för 
kvalitetsuppföljning som finns. Nya mål prioriteras utifrån den 
utvärdering man gjorde i juni. Likabehandlingsarbetet uppdateras 
också utifrån den uppföljning man gjort. 
Jul/nyår och under mars månad gör man delutvärderingar. Exempel 
på frågeställningar man funderar kring: Jobbar man enl. 
strävansmålen? Är man på rätt väg? Vad behöver korrigeras? Hur 
långt har man hunnit i detta arbete? osv.
I slutet av vårterminen skickas en enkät ut till vårdnadshavarna där 
man som vårdnadshavare får bedöma i vilken utsträckning förskolan 
lyckats i arbetet enligt läroplansmålen. En stängningsdag i slutet av 
juni nyttjas för utvärdering av läsåret.

Personalen kallas till ett resultat/utvecklingssamtal under hösten och 
mål prioriteras. Innan det är dags för ny lön i april, så kallas man 
också till ett uppföljande medarbetar/ lönesamtal. Detta gäller 
tillsvidareanställd personal. 
Samverkan sker i övrigt enligt samverkansavtalet.

Grundskolan
Innan skolans start utvärderas föregående läsår och nya åtgärder och 
planer görs för kommande läsår samt arbete med plan mot kränkande 
behandling. I slutet varje termin utvärderas mål och elevernas 
resultat. Elevenkäter görs varje termin. Höstterminen handlar det om 
trygghet och studiero, vårterminen om lärande och elevinflytande. 
Diskussion har förts om att se över enkäten och kanske få med 
elevhälsan. 
Vi har arbetsplatsträffar fyra gånger per läsår. Medarbetare erbjuds 
medarbetarsamtal under hösten som följs upp på vårterminen samt 
lönesamtal.

Undervisande lärare gör en individuell utvärdering av sitt ämne, 
resultat på nationella prov och betyg efter läsårets slut.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 62

Gymnasieinformation
      

Studie- och yrkesvägledare Oskar Sjölund informerade om hur elever 
i gymnasieskolan har valt i åk 1 samt hur det ser ut i övriga årskurser.

Antal elever presenterades i respektive program i 
åk 1-3, ht 2017, totalt 126 elever.

Åk 1. Fordonsprogrammet är mest populärt sedan kommer 
ekonomiprogrammet.
51 % av eleverna i åk 1 är på Tannbergsskolan.

Åk 2 73 % av eleverna går på Tannbergsskolan. I åk 2 är 
teknikprogrammet i topp följt av fordonsprogrammet  och sedan på 
tredje plats vård- och omsorgsprogrammet.

Åk 3 Fordonsprogrammet i topp sedan El- och energi programmet. 
50 % av eleverna går på Tannbergsskolan.

Förändringar i programutbudet inom pendlingsavstånd påverkar 
filialen i Malå.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S):Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 63 Dnr 2017.24/61

Vuxenutbildning, SFI på kvällstid
      

Inom vuxenutbildningen ingår idag grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasial vuxenutbildning och SFI. I Malå Kommun kan elever läsa 
SFI på dagtid på tiderna 0830-1530. Nya samhällstrender inom 
kommunens planering för nyanländas placeringar har för närvarande 
nyanserats med att:

Fler nyanlända har arbete utanför Malås tätort där arbetstiderna är 
förlagt under ordinarie undervisningstid för SFI.

Huvudmannen ska kunna upprätthålla lagkravet med att tillhandahålla 
SFI för nyanlända elever och verka för att SFI erbjuds på tider som är 
anpassat efter elevens behov.

Ur ett jämlikhetsperspektiv bör barn och utbildningsnämnden 
överväga hur vuxenutbildningen ska kunna tillgodose allas rätt till 
utbildning oavsett ursprung eller nationalitet. 

Undertecknad vill att vuxenutbildningen ska omorganiseras och 
utökas med resurser för att tillgodose SFI på tider utanför ordinarie 
undervisningstid. Eleverna ska kunna erbjudas undervisningstid på 
kvällstid 15 timmar i veckan. Bedömningen är därför att 
vuxenutbildningen behöver utöka sin verksamhet med motsvarande 1 
heltidsanställd. Se hänvisning till skollag nedan. 

Skollagen (2010:800) kap 20 § 3

Utbildningens innehåll
3 § Kommunerna ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Utbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå, gymnasial 
nivå och som svenska för invandrare. Lag (2015:482).

Skollagen (2010:800) kap 20 § 4

Utbildningens syfte

4 § Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana 
kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. 
Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.

Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en 
nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.
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Utbildning i svenska för invandrare syftar till att ge vuxna invandrare 
grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar 
också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och 
skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. 
Utbildningen får ske på elevens modersmål eller något annat språk 
som eleven behärskar. Lag (2015:482).

Skollagen (2010:800) kap 20 § 24

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utbildningens omfattning
24 § Utbildning i svenska för invandrare ska i genomsnitt under en 
fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan. 
Undervisningens omfattning får dock minskas om eleven begär det 
och huvudmannen finner att det är förenligt med utbildningens syfte.

Huvudmannen ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som 
är anpassade efter elevens behov. Lag (2015:482).

BESLUTSUNDERLAG

Se Niklas Hultdins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Ärendet återremitteras. Nämnden vill ha en 
omvärldsanalys, hur gör man i andra kommuner, erbjuds SFI på 
kvällstid? Vad ska kostnaden 600 tkr användas till?  Hur har man löst 
det hittills med de som har behov av SFI på annan tid? 
Kostnadsskillnad SFI på distans kontra driva egen grupp på kvällstid? 
Kvalitetsskillnad? Vad menas i tjänsteutlåtandet att ”nämnden ska 
fördela medel”? 

BESLUT

- Ärendet återremitteras.
- Nämnden vill ha en omvärldsanalys, hur gör man i andra kommuner, 

erbjuds SFI på kvällstid?
- Vad ska kostnaden 600 tkr användas till?  
- Hur har man löst det hittills med de som har behov av SFI på annan 

tid?
- Kostnadsskillnad SFI på distans kontra driva egen grupp på 

kvällstid?
- Kvalitetsskillnad?
- Vad menas i tjänsteutlåtandet att ”nämnden ska fördela medlen?

-----

Niklas Hultdin
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§ 64 Dnr 2017.25/61

Information - En gymnasieutbildning för alla, åtgärder för att alla unga 
ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

      
BoU-nämnden informeras i en sammanfattning från tilläggsdirektiven: 
”en gymnasieutbildning för alla- åtgärder för att alla unga ska påbörja 
och fullfölja en gymnasieutbildning”,(SOU 2016:77). Hela utredningen 
går att läsa via regeringskansliet och utbildningsdepartementets 
hemsida.  Jag har använt mig av SKL:s remissyttrande i min och 
fördjupat min konsekvensanalys i en av sammanfattningspunkterna

SOU 2016:77
1. Behörighetskraven till gymnasieskolans nationella program ska 

        vara enhetliga, sett till antal godkända betyg.
2. 1.(forts.) Krav på godkända betyg i minst tolv ämnen från   

grundskolan ska gälla för behörighet till samtliga nationella 
program. De regler som gäller idag om vilka specifika ämnen 
som ska ingå bland de godkända ska kvarstå.

SKL sammanfattande svar

 SKL är positiva till att det ska ställas samma tillträdeskrav till 
gymnasiet – i antal godkända ämnen – för såväl yrkesprogram 
som ett högskoleförberedande program. SKL instämmer också 
i att alla yrkesprogram bör leda till grundläggande 
högskolebehörighet.

Introduktionsprogrammen i Malå erbjuder idag behörighet mot 
nationella program inriktning yrkesprogrammen. Eleverna har då en 
individuell studieplan mot betyg i 8 ämnen. Om det nya betänkandet 
träder i kraft så ska framtidens gymnasieskola erbjuda 12 ämnen för 
behörighet till nationella program på gymnasieskolan. Mest troligt sker 
detta från hösten 2018.

I vårt tjänsteunderlag för 2018 ska fler personer med 
ämnesbehörighet undervisa på gymnasieskolan. Framför allt berör 
detta kurser i NO samt SO som utökas mot dagens befintliga 
organisation. Till detta ska även då förtydligas att även 
studiehandledning på modersmålet att öka i takt med att fler ämnen 
läggs i elevernas studieplan. Resurserna måste antingen anställas 
eller tas från grundskolan för att täcka upp framtida behov.

BESLUTSUNDERLAG

Se Niklas Hultdins tjänsteutlåtande.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 65

Information - Budgetprocessen
      

Lina Dahlbäck presenterade hur arbetet med att få budget i balans är 
planerat och hur det ska genomföras. 

Processen med förslag till besparingar har startat i alla nämnder och 
styrelse, alla förslag kommer att lyftas upp med 
konsekvensbeskrivningar till budgetprocessens arbets- och 
styrgrupper samt till ledningsgruppen och därefter görs bedömningen 
om vilka förslag som går vidare till respektive nämnd/styrelse. 
Nämnd/styrelse har då att besluta om ärendet ska gå vidare till 
kommunfullmäktige alternativt fattar nämnd/styrelse beslut själva. 
Generellt gäller att ärenden av principiell karaktär ska beslutas av 
kommunfullmäktige, detta kan vara något som påverkar olika delar av 
kommunen i stort.

Deadline för ärenden i Barn- och utbildningsnämnden är 3/10.
Tas upp i nämnden 17/10 i Kommunstyrelsen den 7/11 och slutligen i 
Kommunfullmäktige den 27/11 2017.

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 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2017.26/00

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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Delegationsförteckningen för Barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde godkänns.

BESLUT

- Delegationsförteckningen för Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde godkänns.

------
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 67

Skolchefen informerar
      

Lokaler 
Upphandling för lågstadiebyggnaden ska ut i veckan. Planen är att 
från höstterminen 2018 är 5-åringarna på lågstadiet. 
Budget 2018
Besparningsförslag – 7 Tjänster 3,5 milj/år, vikariepoolen 150 tkr/år, 
Ob barnomsorg 50 tkr/jan-jun 2017, utvecklingsledare vakant 20 % 
17/18 120-150 tkr/år
Skolinspektionen kommer till våren för inspektion.
Uppföljning av beslut 
Tillägga i besluten att återrapportering sker datummärkt. 
Malå on tour All personal har åkt en guidad tur och fått information 
om vilka företag som finns i samhället.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2017.27/00

BoU attestförteckning 2017
      

Attestförteckningen för BoU har reviderats eftersom nya arbetsledare 
har tillkommit.

Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): BoU:s attestförteckning fastställs.

BESLUT

- BoU:s attestförteckning fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 2017.28/04

Delårsrapport tertial 2 2017
      

Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
tertial 2 2017 redovisas.

Delårsrapport för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
tertial 2 2017 redovisas. Kostnadsläget under perioden ligger högt i 
förhållande till budget och åtgärder mot detta har vidtagits. Förslaget 
är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Delårsrapporten fastställs och överlämnas till 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för delgivning.

BESLUT

- Delårsrapporten fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för delgivning.

------
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Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 2017.29/60

Fortbildningsplan 17-18
      

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. Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Fortbildningsplan läsår 2017/2018 fastställs.

BESLUT

- Fortbildningsplan läsår 2017/2018 fastställs.

------
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Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr 2017.30/00

Krisplan
      

Krisplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet har 
upprättats.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Krisplan för Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet fastställs.

BESLUT

- Krisplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2017.31/71

Barnomsorg på obekväm tid
      

Malå kommunfullmäktige tog beslut 2017-02-20 om att Malå kommun 
ska erbjuda vårdnadshavare barnomsorg i förskola och fritidshem på 
obekväm arbetstid helgfri mån-fre kl 05.00 – 06.00 samt kl 18.00 – 
22.00.

Malå kommunfullmäktiges beslut är behjärtansvärt och främjande för 
familjer i Malå som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. 
Dock ger beslutet en större möjlighet till barnomsorgstid än vad 
kommunen är skyldig att erbjuda enligt lag. 
I den ekonomiska situation som Malå kommun befinner sig i bör all 
verksamhet förläggas till lagens nivå för att bäst kunna nyttja 
kommunens medel.
Verksamheten kräver en stor insats av förskolechef och rektor att 
kunna planera arbetsschema samt ordna personal till dessa tillfällen. 
Eftersom behovet av denna verksamhet är högst oregelbundet har det 
inte gått att lägga in dessa arbetspass i ordinarie personals 
arbetsschema utan ansvarig chef har fått förlita sig på att frivillig 
personal tar dessa arbetspass på övertid alternativt att det finns 
någon extern vikarie som kan anta uppdraget. Eftersom det ofta 
handlar om små barn är barnens trygghet och att personalen är känd 
av barnet en viktig faktor i detta arbete. 
Under perioden januari – juni 2017 har verksamheten totalt kostat ca
50 tkr. Verksamheten har nyttjats ca 90 timmar totalt av barn i förskola 
och fritidshem under perioden januari-juni 2017.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Ärendet återremitteras till nämnden 17/10 2017 
för en konsekvensanalys.

FÖRSLAG TILL BESLUT

- Ärendet återremitteras till nämnden 17/10 2017 för en 
konsekvensanalys.

-----

Marie Blomberg
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2017.32/02

Svar på Medborgarförslag semesterperioder i förskolan
      

Ett medborgarförslag om att införa semesterperioder i förskolan har 
inkommit till Kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden har i 
uppdrag att utreda ärendet.
Medborgarförslaget gör en liknelse mellan vårdverksamhet och 
förskoleverksamhet och menar att ett liknande semestersystem med 
semesterperioder som tillämpas inom vården även bör tillämpas inom 
förskolans verksamhet. Medborgarförslagets argument för detta är att 
det blir en ekonomisk vinning med färre sommarvikarier samt att detta 
system gynnar barnen genom att det då ska finnas ordinarie utbildad 
personal i tjänst under hela sommaren.

Liknelsen mellan vårdverksamhet och förskoleverksamhet är inte 
tillämplig i detta ärende. Vårdverksamhet har samma verksamhet med 
lika många brukare året om medan förskolans verksamhet har 
betydligt färre brukare(barn) under sommarmånaderna. Det är 
anledningen till att de olika förskolorna slår ihop sin verksamhet till en 
förskola under 4 veckor i juli månad. De barn som behöver 
barnomsorg under juli är få och har ofta kortare vistelsetid/dag. 

Att införa semesterperioder i förskolan ger ingen ekonomisk vinning 
utan skulle tvärtom innebära en fördyring eftersom det då kommer att 
behövas vikarier både i juni och augusti då många barn vistas i 
förskolan. Enligt semesterlagen är arbetsgivaren skyldig att ge varje 
medarbetare 4 veckor sammanhängande semester under juni – 
augusti vilket innebär att för att följa lagen behövs fler vikarier för att 
klara sommarens verksamhet än vad vikariebehovet är med 
nuvarande system med sammanslagning av all verksamhet 4 v i juli. 

Under juli 2017 användes extra vikarier enligt nedan för den totala 
förskoleverksamheten i Malå kommun:
v. 28 1 person i 5 dagar
v. 29 1 person i 5 dagar
v. 30 1 person i 5 dagar + 1 person i 4 dagar
v. 31 1 person i 3 dagar
Övrig personal under dessa veckor var personal som finns i 
verksamheten under resterande del av året.
Medborgarförslaget medför också en stor risk för att många ur den 
ordinarie personalen kommer att ha semester under v. 32 då 
förskolan har sin inskolningsperiod för nya barn. Att små barn ska 
inskolas med korttidsvikarier gynnar inte förskolans kvalitet och 
barnens trygghet då barn behöver känna kontinuitet och trygghet hos 
personal som ska finnas på förskolan under året.
Förslaget är könsneutralt.
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Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se Kommunfullmäktiges protokoll § 51/17
Se Barn- och utbildningnämndens protokoll § 50/17
Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Medborgarförslaget avslås med hänsyn till Barn- 
och utbildningsnämndens budget, barnens bästa samt personalens rätt 
till sammanhängande semester enligt semesterlagen.

BESLUT 

- Medborgarförslaget avslås med hänsyn till Barn- och 
utbildningsnämndens budget, barnens bästa samt personalens rätt 
till sammanhängande semester enligt semesterlagen.

------

Kommunfullmäktige
Jessika Persson
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Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2017.15/09

Svar på skrivelse från åk 3 ang skolgården
      

I början av juni 2017 genomförde personal från skolan, Lars 
Grundberg (teknisk chef), Ann-Chatrine Lundmark(rektor), Marie 
Blomberg (Barn- och utbildningschef) och Johanna 
Larsen(arkitektbyrån Collage, Skellefteå) en promenad på 
skolområdet och tittade över vad som skulle behöva åtgärdas.

Vi var alla överens om att skolgården behöver förbättras och därför 
har Johanna fått i uppdrag att göra ett förslag på hur skolgården kan 
utformas. Johanna har även fått er skrivelse med era förslag.
Johannas förslag ska sedan till Lars Grundberg som är ansvarig för 
det som ska göras.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs svar på skrivelsen.
Se Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 48/17

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Svaret på skrivelsen godkänns.

BESLUT

- Svaret på skrivelsen godkänns.

-----
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§ 75 Dnr 2017.33/02

Arbetsmiljöplan 2017
      

Arbetsmiljöplan för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
ska revideras årligen för att kunna anpassas till de områden som 
behöver prioriteras.

Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Arbetsmiljöplan för Barn- och utbildnings-
nämndens ansvarsområde fastställs.

BESLUT

- Arbetsmiljöplan för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
fastställs.

-----
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§ 76

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
      

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Arbetet godkänns.

BESLUT

- Arbetet godkänns.
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Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 77

Information ärenden inför nästa möte
      

- Verksamhetsinformation (Rose-Marie Lindsköld)
- Skolchefen informerar
- Uppföljning av nämndsbeslut
- Ekonomisk rapport januari - september 2017
- Sammanträdesdagar 2018
- Årsplanering 2018
- Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
- Information - ärenden inför nästa sammanträde
- Kurser och konferenser
- Redovisning av delegationsbeslut
- Meddelande

BESLUTSUNDERLAG

Se Helén Örnbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 78

Kurser och konferenser
      

Kurs/konferens Ort Tid

Skolkommissionen Lycksele 2017-10-04, inställd

Skolchefs- och Lycksele 2017-10-13
presidiekonferens

Ethel Cavén informerade från ”Aktuell skolpolitik” i Piteå. Den riktar sig 
till skolpolitker, skolledare och förvaltningschefer inom 
skolan/förskolan–  I år var teamat jämställdhet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 79

Redovisning av delegationsbeslut
      

Delegat Ärende

Niklas Hultdin                                 Omedelbara åtgärder som              
                                                                krävs för trygghet och 
                                                                studiero

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

------
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§ 80

Meddelande
      

Kommunledning Inriktningsbeslut - 
Gymnasiesamverkan 
Region 8

Kommunstyrelsen Information om process 
för att få budget 2018 i 
balans.

Arbetsmiljöverket Resultat av inspektionen 
17 aug 2017

Tomas Jonsson Uppsägning av politiska 
uppdrag

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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