
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Utbildningsutskottet 2021-03-09

Plats och tid Kommunförvaltningen tisdagen den 9 mars, kl. 10.00-11.00

Beslutande
Ledamöter Fredrik Iderström (V)

Jeanette Norberg (S) 
Cecilia F Stenlund (L) 

Övriga deltagande
Tjänstepersoner Erik Lindblom, skolchef – deltar på distans

Nina Olofsdotter, sekreterare

Utses att justera Jeanette Norberg (S), ersättare Cecilia F Stenlund (L)

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen tisdag den 9 mars 2021, kl. 11.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-7
Nina Olofsdotter

Ordförande

Fredrik Iderström (V)

Justerande

Jeanette Norberg (S)

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

Organ Utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum 2021-03-09

Anslag sätts upp 2021-03-09 Anslag tas ner 2021-03-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Allmänna avdelningen
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§ 4

Fastställande av dagordningen

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Fredrik Iderström (V): Dagordningen godkänns med tillägg av 
redovisning av skolchefs- och presidiekonferens.

BESLUT

- Dagordningen godkänns med tillägg av redovisning av skolchefs- och 
presidiekonferens.

-----
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§ 5 Dnr 2021.35/04

Interkommunal avgift 2022

Förslag till interkommunal ersättning är upprättat för 
grundskoleutbildning i kronor per elev och avseende läsåret 2022. 

Beräkningen är gjord enligt riktlinjer för beräkning av interkommmunala 
avgifter avseende barn och unga upp till 16 år inom Västerbottens län. 
Kostnader för skolskjuts samt studie- och yrkesvägledning ingår ej. 

Ersättningen är beräknad utifrån bokslut 2020.

Nilaskolan, Förskoleklass              78 910 kr
Nilaskolan, 1-3                                                   77 927 kr
Nilaskolan, 4-6 95 615 kr
Nilaskolan, 7-9          116 210 kr

Ärendet bedöms jämställt och påverkar flickor/kvinnor, pojkar/män lika.

BESLUTSUNDERLAG

Erik Lindbloms tjänsteutlåtande 2021-02-22.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Fredrik Iderström (V):  Upprättat förslag för interkommunal avgift år 
2022 fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Upprättat förslag för interkommunal avgift år 2022 fastställs.

-----
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§ 6 Dnr 2021.40/10

Bestämmelse för deltagande av kurs, konferens, utbildning och dylikt 
för samtliga ledamöter/ersättare i utskott, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige

Vid tillfällen då man som ledamot/ersättare i utskott, kommunstyrelse 
eller kommunfullmäktige vill delta i någon kurs, konferens, utbildning el-
ler dylikt där det finns en kostnad kopplad till aktiviteten, tex deltagarav-
gift, kursavgift, arvode, begäran om förlorad arbetsinkomst mm så gör 
man följande:

En skriftlig ansökan skickas till kommunsekreterare (via brev eller mejl) 
där man bifogar all befintlig information. 

Kommunsekreteraren delger ansökan till kommunstyrelsens presidium 
som tar beslut om bifall eller avslag. 

Kommunsekreteraren skickar presidiets beslutet till den sökande. 

Vill man delta på någon aktivitet som är kostnadsfri och inte heller be-
gär ersättning/arvode eller förlorad arbetsinkomst så är det upp till var 
och en att delta.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande 2021-02-15.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Fredrik Iderström (V): Ärendet avslutas utan åtgärd.

Jeanette Norberg (S): Att uppdra till kommunchef att upprätta en 
utbildningsplan för politiken. 

FÖRSLAGSORDNING

Ordförande ställer proposition på Fredrik Iderströms och Jeanette 
Norberg förslag och finner att utbildningsutskottet bifaller densamma.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Ärendet avslutas utan åtgärd.

- Att uppdra till kommunchef att upprätta en utbildningsplan för politiken.

-----
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§ 7

Redovisning av skolchefs- och presidiekonferens

Erik Lindblom och Fredrik Iderström deltog på en digital Skolchefs- och 
presidiekonferens i Västerbotten den 2021-02-18.
Där diskutterades bl.a. BIUOnline (studiehandledning på modersmålet  
via distans), lärcentrum projektet, konsekvenser ur ett elevperspektiv 
gällande distansundervisning, SPSM (Specialpedagogisk 
skolmyndigheten). 

Efter lunch träffade enbart Skolcheferna och diskutterades 
”skolmiljarden”. Beslut från regeringen att skolorna ska få extra ordinära 
kostnader kring covid-19 för åldrarna 6-19 år.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Fredrik Iderström (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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