
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Plats och tid Sammanträdesrum Jupiter, kl 09.00

Ajournering Kl 09.05-10.15 Information och fika
Kl 12.00-13.00 Lunch
Kl 13.00-14.00 Information
Kl 14.30-14.50 Fika

Beslutande
Ledamöter Charlotte Hultdin (S)

Jeanette Hallin (S)
Anna Harr (V)
Ethel Cavén (ML)
Gun Sandström (ML) §§ 1-11

Tjänstgörande ersättare Håkan Stråge (S) ersättare för Emil Stråhle (S)
Erik Fängström (L) ersättare för Åsa Gustafsson (L)

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare Emil Högberg (C) ej tjänstgörande ersättare §§ 1-11
Tjänstemän Marie Blomberg, barn- och utbildningschef

Helén Örnberg, sekreterare
Övriga Maria Larsson, förskolechef § 2

Niklas Hultdin, rektor § 3
Ann-Sofie Burman, Specialpedagogiska skolmyndigheten § 9
Lisa Stenman, Specialpedagogiska skolmyndigheten § 9

Utses att justera Håkan Stråge, ersättare Håkan Stråge

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, barn- och utbildningsavd, 2018-02-26, 
kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18
Helen Örnberg

Ordförande

Charlotte Hultdin

Justerande

Håkan Stråge

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-20

Anslag sätts upp 2018-02-27 Anslag tas ner 2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Barn- och utbildningsavd
Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 1

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns med följande ändring:
Punkt 11 Plan för BUN verksamhetsuppföljning och punkt 14 Revidering 
styrkort 2018 byter plats.

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring: 
- Punkt 11 Plan för BUN verksamhetsuppföljning och punkt 14 

Revidering styrkort 2018 byter plats.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2017.67/60

Bidrag Skapande förskola 2017

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 69 000 
kr för dansföreställning och dansworkshop med barnen.   

Bidraget bedöms kunna bidra till att barnen utvecklar öppenhet, 
respekt, solidaritet och ansvar och skapar förståelse för att alla 
människor har lika värde oberoende av social bakgrund, och oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionsnedsättning. Malå förskola bidrar till 
genomförandet genom att säkerställa egna pedagogers/lärares 
deltagande i processen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria Larssons 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 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2017.68/60

Uppföljning IA-skrivelse

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. 

Niklas Hultdin informerade om vilka ändringar som har gjorts. Några har 
börjat läsa på distans via NTI. Studiehandledning har satts igång i en 
grupp i historia. I engelskan är det mer personal i gruppen och engelska 
2 x 40 min per grupp.
När det gäller mer prao, mer tid i skolan och mer tid med pedagog är 
det svårt att göra en tjänstefördelning nu, problemet är att hitta behöriga 
lärare.
En omvärldsanalys (Sorsele, Norsjö och Arvidsjaur)har gjorts.
Sorsele avslutar ämnen när de blir klara, likadant i Norsjö. De som 
drabbas är de elever som har varit här en längre tid och inte kommit in 
på nationella gymnasieprogram. 

Niklas informerade även om introduktionsprogrammet till hösten.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras. Uppföljning av skrivelsen 
sker i majnämnden 2018.

BESLUT

- Informationen noteras. Uppföljning av skrivelsen sker i majnämnden 
2018. 

-----

Niklas Hultdin
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2018.2/01

Information - Lägesrapport Tjambolokaler

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.

Ombyggnationerna för 5-åringarna på Nilaskolan är påbörjade, 
nulägesbild redovisas muntligen på sammanträdet.
Angående 1-4 åringarna på Tjambo är beslut fattat att ombyggnation 
gäller. Första mötet är genomfört där arbetsgrupp från skolan, fastighet, 
ekonomi, kommunchef samt Collage närvarade. Innan mötet hade 
ombyggnadsunderlag från Collage distribuerats till skolan och 
synpunkter från detta gicks igenom. Ändringar ska Collage införa i 
underlaget och distribuera tillbaka till skolan/fastighet senast 7 februari. 
Arbetsgrupp från skolan ska återredovisa ev synpunkter senast 16 
februari.
Utemiljö samt hämta/lämna plats togs upp men diskuterades ej, Collage 
ska titta på utemiljö och återkomma.
Ny träff med Collage är planerad till slutet av v 8, förhoppningsvis kan vi 
då fastställa layouten på ombyggnationerna av Tjambo.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin] (S): Informationen noteras. Lars Grundberg inbjuds till 
nästa nämnd i maj 2018.

BESLUT

- Informationen noteras. Lars Grundberg inbjuds till nästa nämnd i maj 
2018.

-----

Kommunstyrelsen/kom
munfullmäktige
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2017.69/00

Uppföljning av nämndsbeslut 2017

2017 har Barn- och utbildningsnämnden beslutat i 120 ärenden och det 
finns inga pågående ärenden vid årets slut.
Barn- och utbildnignsnämnden 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. I februari- och september 
nämnden bifogas register över ärenden under året.

BESLUT

- Informationen noteras. I februari- och septembernämnden bifogas 
register över ärenden under året.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2017.70/00

Återrapportering enligt plan för internkontroll

Enligt bifogad plan för internkontrollen inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2017 kan följande 
rapportering lämnas:

IT-säkerhet Kontrollen har utförts av skoladministratör på 
uppdrag av BoU-chef. Samtliga med 
användaridentitet inom kommunens datanät 
känner till reglerna och har skrivit på 
bekräftelsen om att de tagit del av dessa.

Intäktsredovisning Fakturering sker löpande. 

Registerkontroll Kontrollen är utförd av skoladministratör på 
uppdrag av BoU-chef.
Vid mätdatum 27/12 har alla som erbjudits 
anställning eller tilldelats arbete inom 
förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg 
lämnat in utdrag ur belastningsregistret. 

Delegationer       Inget att anmärka på. 

Politisk uppföljning BoU-chef samt nämndens sekreterare har                 
kontrollerat och följt upp de beslut som 
nämnden tagit.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Återrapportering enligt plan för internkontroll 
godkänns.

BESLUT

- Återrapportering enligt plan för internkontroll godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 7 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Upprättat förslag till internkontrollplan 
återremitteras till majnämnden 2018.

BESLUT

- Upprättat förslag till internkontrollplan återremitteras till majnämnden 
2018.

-----

Marie Blomberg
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2018.3/04

Revidering Styrkort 2018

Styrkort för åren 2017-2018 beslutades av Barn- och 
utbildningsnämnden 2016-10-18 för att komma i rätt fas med 
kommunens nya budgetprocess.

Styrkorten för 2018 är definierade med många mål på varje perspektiv 
och ger en otydlig bild av när verksamheten förväntas ha uppnått 
målen. En genomgång av målarbete samt omvärldsbevakning av andra 
kommuners styrkort har lett till att Barn- och utbildningsnämndens 
styrkort 2019 har betydligt färre men tydligare mål. En anpassning av 
styrkort 2018 till de beslutade styrkorten för 2019 har därför gjorts.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Styrkort för 2018 fastställs med redaktionella 
ändringar.

BESLUT

- Styrkort för 2018 fastställs med redaktionella ändringar.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 9

Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i 
specialpedagogiska frågor, Sveriges största kunskapsbank i 
specialpedagogik. 

De arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska 
nå målen för sin utbildning. Det för de genom
- specialpedagogiskt stöd
- under visning i specialskolor
- tillgängliga läromedel
- statsbidrag

De bidrar med kunskap och kompentens till förskolor och skolors egna 
specialpedagogiska resurser och de finns i hela landet.

Alla barn och elever ska ges likvärdiga förutsättningar att ta del av 
lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

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 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2017.73/04

Verksamhetsberättelse BUN 2017

Verksamhetsberättelse för år 2017

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Verksamhetsberättelsen godkänns.

BESLUT

- Verksamhetsberättelsen godkänns.

-----

Kommunstyrelsen/kom
munfullmäktige
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2017.72/00

Plan för BUN verksamhetsuppföljning 2018

Barn- och utbildningsnämnden har ett uppdrag i att hålla sig insatt i 
verksamheterna för att få ett bra underlag inför kommande beslut. 
Verksamhetsansvariga inbjuds därför till olika nämndsmöten under året 
för att rapportera om verksamheten inför nämnden enligt följande:

BUN maj Grundskola/fritidshem
BUN september Gymnasie/vuxverksamhet
BUN oktober Förskolan

Frågeställningar från nämnden till verksamhetsansvariga ges ut i 
förväg.

Ansvarig rektor/förskolechef ansvarar för informationen till nämnden.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Plan för verksamhetsuppföljning 2018 godkänns. 
Frågor till rektorer/förskolechef som besvaras på 
verksamhetsuppföljning och gäller fr o m nämnden i maj 2018.  

- Hur ser du på ditt uppdrag som rektor/förskolechef?
- 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?
- Hur arbetar du med entreprenöriellt lärande?

BESLUT

- Plan för verksamhetsuppföljning 2018 godkänns.
- Frågor till rektorer/förskolechef som besvaras på 

verksamhetsuppföljning och gäller fr o m nämnden i maj 2018.  
- Hur ser du på ditt uppdrag som rektor/förskolechef?
- 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 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

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?
- Hur arbetar du med entreprenöriellt lärande?

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2017.74/04

Interkommunal avgift 2019

Förslag till interkommunal ersättning är upprättat för 
grundskoleutbildning i kronor per elev och läsår avseende 2019. 
Beräkningen är gjord enligt riktlinjer för beräkning av interkommunala 
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 2017.

Nilaskolan, Förskoleklass 87 229
Nilaskolan, 1-3 83 393
Nilaskolan, 4-6 94 174
Nilaskolan, 7-9 113 762
Språkintroduktion 77 924

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blomberg tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Upprättat förslag godkänns.

BESLUT

- Upprättat förslag godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2017.75/04

Inackorderingstillägg 2018

De studerande i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning och 
gymnasial påbyggnadsutbildning som behöver bo utanför det egna 
hemmet under studietiden har rätt till inackorderingstillägg. Det är ett 
bidrag till boende, fördyrat uppehälle och veckoslutsresor. Om stödet 
ges kontant ska det utgå månadsvis med lägst 1/30 av prisbasbeloppet 
för varje hel månad som eleven är inackorderad. Prisbasbeloppet för år 
2018 beräknas till 45 500 kronor. 

Inackorderingstillägget kan betalas ut till elever som är folkbokförda i 
Malå kommun, är heltidstuderande och inte har fyllt 20 år 
(inackorderingstillägg utbetalas t o m vårterminen det år eleven fyller 20 
år).

Inackorderingstillägget utgår med följande belopp:

Reseavstånd            Belopp/mån

0 – 100     km 1 517 kronor
101 – 200 km 1 667 kronor
201 – 300 km 1 867 kronor
301 -         km 2 017 kronor

Malå kommun vill främja människors möjligheter att kunna bo kvar på 
hemorten och samtidigt kunna utbilda sig. Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Upprättat förslag till inackorderingstillägg fastställs 
och kommer att gälla fr o m 2018-04-01.

BESLUT

- Upprättat förslag till inackorderingstillägg fastställs och kommer att 
gälla fr o m 2018-04-01.

-----

Oskar Sjölund, Niklas 
Hultdin, Helen Örnberg

15



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2017.76/60

Skolverkets stöd för verksamhetsutveckling för nyanlända barn och 
elever

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 arbete 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 kommer att under 
våren träffa det lokala teamet vid 5 tillfällen för att kunna stödja 
processen i framtagandet av nulägesanalyser samt åtgärdsplan.

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 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 15

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

17



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 16

Information ärenden inför nästa möte

- Verksamhetsinformation - Grundskola/fritids
- Uppföljning av IA-skrivelse
- Prognos på ekonomisk rapport
- Delårsrapport 1:a tertialet 2018
- Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 

2017
- Plan för internkontroll 2018
- Internbudget 2018
- Skolavslutning 2018
- Redovisning av arbetsmiljöarbetet
- 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 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 17

Kurser och konferenser

Utbildningsdelegationens Lycksele 2018-04-18
utbildningsdag

Gymnasiekonferens Lycksele 2018-10-04

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 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 18

Redovisning av delegationsbeslut

Delegat Ärende

Marie Blomberg Attestförteckning

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 2018-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2018.4/04

Ansökan inackorderingsbidrag

En elev, Alicia Königsson, åk 9 Nilaskolan, har valt att flytta till 
Robertsfors kommun för att slutföra åk 9 där. Anledningen är att eleven 
har upplevt att hon har utsatts för trakasserier och mobbing på 
Nilaskolan under flera år. Ärendet har avgjorts av Skolinspektionen som 
konstaterar att Malå kommun har uppmärksammat problematiken och 
haft många insatser i ärendet för att stävja situationen och för att eleven 
ska må bättre. Skolinspektionen har valt att inte gå vidare med ärendet. 
Eleven har dock valt att avsluta sin skolgång i Malå kommun och 
ansöker nu om inackorderingsbidrag.

I ärendet har olika upplevelser mellan elever stått emot varandra vilket 
har gjort det svårt för både Malå kommun och Skolinspektionen att 
avgöra tydligt rätt och fel i ärendet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Ansökan om inackorderingsbidrag avslås.

BESLUT

- Ansökan om inackorderingsbidrag avslås.

-----

Sofia Königsson
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