
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Plats och tid Sammanträdesrum Jupiter, kl 09.00

Ajournering Kl 09.10-10.05 Information
Kl 10.05-10.20 Fika

Beslutande Charlotte Hultdin (S)
Anna Harr (V)
Simon Morén (V) ej §§ 61-65
Ingela Westerlund Svahn (V), ersättare för Fredrik Iderström (V)
Jeanette Hallin (S)
Ethel Cavén (ML)
Åsa Gustafsson (L)

Övriga deltagande Erik Lindblom, barn- och utbildningschef
Helén Örnberg, sekreterare
Oskar Sjölund, syv § 62
Maria Larsson, rektor §§ 63-65

Utses att justera Ethel Cavén, ersättare Ingela Westerlund Svahn

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsavd , måndag den 4 november kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-82
Helen Örnberg

Ordförande

Charlotte Hultdin

Justerande

Ethel Cavén

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-10-22

Anslag sätts upp 2019-11-04 Anslag tas ner 2019-11-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Barn- och utbildningsavd

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 61

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns med följande ändring:
Utgår: * Internbudget 2019
Tillägg: * Ny ledningsorganisation

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring:

Utgår: Internbudget 2019
Tillägg: Ny ledningsorganisation

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 62

Information - Gymnasievalet

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

Vi har våra gymnasieelever på orterna Piteå, Kiruna, Burträsk, Vännäs, 
Vilhelmina, Ö-vik, Umeå, Skellefteå, Lycksele och Arvidsjaur. Tonvikten 
ligger på Lycksele i åk 1. 
50 finns elever i  Lycksele och 35 elever i Skellefteå. 

Fordon- och transport är det program som flest har valt och som 
nummer två kommer El- och energi och på tredje plats kommer Barn- 
och fritid. Handel- och administration är på väg ut ur gymnasiet. Högsta 
yrkesövergången till jobb har fordon- och transport. 

Yrkesförberedande program är mer representerade av Malås 
gymnasieelever. Det kan bero på att våra ensamkommande inte är 
behöriga till högskoleförberedande program.

Gymnasieverksamheten i Malå erbjuder bara introduktionsprogram
- Individuellt alternativ, 18 elever.
- Språkintroduktion, 7 elever.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.

BESLUT

Informationen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 63

Information - Lägesrapport, om och tillbyggnad Tjambo

Bygget går enligt plan. Det som kan bli extra kostnader är golvet i 
gamla Tjambo 1. Där har man hittat trä i betongkonstruktionen som 
måste tas bort. 
När Tjambo 2 ska tömmas behöver man extra tid för detta. Det kan 
innebära att barn får vara på andra avdelningar för att frigöra tid för 
personal att flytta snabbt. I juni beräknar man att kunna flytta in i nya 
lokaler. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 64

Information - Enkät i förskolan

Efter sammanställning av enkäten ser vi att vårdnadshavare och 
personal gör samma bedömning av verksamheten när det gäller normer 
och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och förskola-hem. 
Enkäten består av 29 frågor. Svarsfrekvensen har varit låg.
Det som varit intressant det är hur vårdnadshavare till flickor resp pojkar 
svarar. Båda resultaten är bra men generellt är vårdnadshavare till 
flickor något nöjdare. En jämförelse de senaste 3 åren följer samma 
mönster. Här krävs en mera genomgående analys till dessa resultat. 
Tänkbara förklaringar: Som personal tenderar man att informera om 
flickors mående och trivsel oftare? Informerar man på ett annat sätt till 
pojkars vårdnadshavare? Detta kommer att lyftas på nästa 
samordarträff och föra en dialog om detta. 
De frågor som sticker ut är värdegrundsarbete. Personalen säger att 
det är något som man jobbar mest med.
Vad beror det på? Många faktorer kan bidra och bl a hur man uttrycker 
sig även det ska tas upp på nästa samordnarträff.

Vi kommer att göra om enkäten. Från 29 frågor till 19 frågor. Frågorna 
ska vara kopplade till nya läroplanen. Enkäten översätts till modersmål 
vi har i kommunen för att alla ska ges möjlighet att delta. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 65

Information - Skapande skola, förskola

Malå förskola har sökt bidrag från kulturrådet och i år har vi att erbjuda 
barnen födda 2014 och 2015 jojk.
Under 4 dagar fick barnen möjlighet att lära sig mer om samisk kultur 
och jojk. Barnen fick skapa en egen jojk (kanske en gemensam om 
Malå). Namnen på de olika avdelningarna kommer även att stå på 
samiska.
Förskolan har fått 25 tkr för inköp av böcker. Böckerna handlar om 
mångfald.

Skapande skola med lågstadiet. Man har jobbat med film. Detta projekt 
blir en vidareutveckling med kultur och fritid där man har haft  träff med 
lärarna.
Mellanstadiet hade en viloperiod eftersom de har mycket annat på 
schemat.
Högstadiet erbjuds en visning av långfilmen ”Till drömmarnas land”
Filmen berör frågor om människovärde och medmänsklighet i tider av 
osäkerhet skildrat genom de unga huvudkaraktärerna.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 66

Information – Ny ledningsorganisation

Maria Larsson, 100 % rektor för förskola 1-5 år. Evelina Hedström, 25 
%, bitr rektor, Förskolan byggnationer, schema, vikarieanskaffning, 
visstid 190805-200630. Ev personalansvar AVA (allmän 
visstidsanställning). Ann-Chatrine Lundmark 100 % rektor, 
Förskoleklass, fritidshem, åk 1-3 elevhälsa.
Daniel Renling 50 % rektor, åk 4-6, samiska. Visstid -200630.
Ulrika Renström 100 % rektor, åk 7-9, gymnasium, SFI
Erik Lindblom 100 % Skolchefsuppdrag, BUN, skolexpedition, 
rektorer, SYV, utvecklingsledare, vuxenutbildning, Lärcentrum 
(exklusive SFI)

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 2019.50/00

Tjänsteutlåtande Delegationsförteckning för Barn- och 
utbildningsnämnd

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.

Bedömning

Delegationsförteckningen har reviderats för att följa verksamhetens 
behov. Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Delegationsförteckning för Barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde fastställs.

BESLUT

- Delegationsförteckning för Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde fastställs.

-----

Rektorer, BoU-chef
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2019.51/04

Ekonomisk uppföljning

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

Utfall per 19-09-30 pekar fortfarande mot ett underskott vid budgetårets 
slut. Dock har de beslutade åtgärderna börjat ge märkbar effekt. I 
augusti 2019 betaldes 3 774 000 kr ut i lönekostnader. Motsvarande 
siffra 2018 var 4 022 200. I september 2019 uppgick lönekostnaderna 
4 715 500. Motsvarande siffra 2018 var 5 691 400. En 
kostnadsminskning på 975 900 kronor jämfört med föregående år. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

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

BESLUT

- Information om ekonomisk uppföljning noteras.

-----

Rektorer, Ida 
Söderström
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 2019.52/04

Redovisning och uppföljning av besparingsåtgärder

Barn och utbildningsnämnden beslutade 190402 § 22 att ge Barn- och 
utbildningschef i uppdrag att verkställa 17 budgetåtgärder för 2019. 

Minskad personalbemanning förskola – verkställd
Personalminskning specialpedagogik – verkställd
Förberedelseklass omvandlas till åk 4-9 – verkställd
Lokala studiehandledare avslutas – verkställd
Tillkommer studiehandledning via fjärr – ej verkställd
Resurspersoner avslutas (grundskola) – verkställd
Personalminskning fritidshem – verkställd
Resursperson avslutas (gymnasiet) – verkställd
Personalminskning SFI – verkställd
Tilläggsbelopp avslås – har ej aktualiserats
Fjärde gymnasieår avslås - har ej aktualiserats
Asylsökande beviljas ej gymnasiestudier - har ej aktualiserats
Yrkesintroduktion, restriktivt beviljande – ej genomförbar
Lägre nivå inackorderingstillägg – verkställd
Åk 1 gymnasieutbildning i Skellefteå – verkställd
Personalminskning admin – verkställd
Lärcentrum läggs i träda – verkställd

Åtgärden att restriktivt bevilja Yrkesintroduktion bryter mot Skollagen. 
Huvudmannen är skyldig att erbjuda elever som inte är behöriga till 
nationella program plats på samtliga introduktionsprogram. Dessutom 
framgår det i gymnasieavtalet med Skellefteå kommun att 
introduktionsprogrammen ska vara sökbara för elever utanför 
huvudmannens (Skellefteå kommun) hemkommun.

Åtgärden Åk 1 gymnasieutbildning i Skellefteå får till följd att Malås 
elever blir förstahandsmottagna i Skellefteå och kan söka sig till andra 
gymnasieskolor i andrahand. Det är mottagande skola som beslutar om 
särskilda skäl och om eleven kan bli antagen i andra hand. 
Hemkommunen (Malå) kan inte bevilja särskilda skäl för en elev som 
exempelvis bor efter pendlingsväg till Lycksele.

Ytterligare en åtgärd införs från och med 1/10 2019. Antalet 
rektorstjänster minskar från 4,0 till 3,5 tjänster.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen om verksamheternas 
besparingsåtgärder godkänns.

BESLUT

- Informationen om verksamheternas besparingsåtgärder godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 2019.53/00

Redovisning av arbetsmiljöarbetet 2019

Förskola 
Genomlysningen som genomfördes under hösten 2018 visade att en av 
förskolans största utmaningar ligger inom området kommunikation. För 
att kommunikationen gentemot vårdnadshavare och barn ska fungera 
på ett bra sätt är det också viktigt att kommunikationen och bemötandet 
inom förskolans och mellan förskolans avdelningar fungerar. All 
förskolans personal har under året deltagit i en 
kommunikationsutbildning med syfte att stärka den psykosociala 
arbetsmiljön likväl som att öka kunskapen om faktorer som bidrar till 
god kommunikation. 

Skola
Skolans arbetsmiljöarbete under 2019 har både fokuserat på den 
fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Det ekonomiska läget och 
att ett flertal lärare flyttade från Malå inför höstterminen har bidragit till 
att viss oro inför framtiden har uppstått bland personalen. Framförallt på 
låg och mellanstadiet har man lagt energi på att bygga goda relationer 
mellan medarbetarna men också mellan medarbetare och ledare. För 
att skapa trygghet och goda relationer har man lagt stor vikt vid att 
eleverna ska möta så få olika vuxna som möjligt under dagarna, vilket 
borde gynna både elever och medarbetare. Anpassningar av den 
fysiska arbetsmiljön har genomförts gällande pedagogernas 
arbetsplatser. Exempelvis har dataskärmar och nya kontorsstolar 
inhandlats.

Information om verksamheternas arbetsmiljöarbete 2019 har förmedlats 
till Barn- och utbildningsnämnden.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen om verksamheternas 
arbetsmiljöarbete godkänns.

BESLUT

- Informationen om verksamheternas arbetsmiljöarbete godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr 2019.54/04

BUN Styrkort 2020

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

Barn- och utbildningsnämnden har processat fram de styrkort som ska 
gälla inför 2020.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Styrkort 2020 fastställs.

BESLUT

- Styrkort 2020 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2019.55/04

Internbudget 2020

Internbudget 2020 har sammanställts och utifrån ett politiskt uppdrag 
presenteras en balanserad budget. 

Internbudget 2020 kommer att bli utmanande för verksamheten att följa 
på grund av extra omkostnader i t.ex. tillfälliga lokaler för förskolan, 
simundervisning på annan ort, fler överåriga gymnasieelever än i SKL:s 
prognos. 

För vissa statsbidrag gäller villkoret på att man inte får sänka 
undervisningskostnader per elev. Detta gäller exempelvis statsbidraget 
för likvärdig skola och lågstadiesatsningen
Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Internbudget 2020 fastställs.

BESLUT

- Internbudget 2020 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2019.56/00

Läsårstider 2020-2021

Läsårstider 2020/2021 har planerats så att eleverna har 178 skoldagar 
under läsåret och att personalen har 16 fortbildningsdagar. För att få en 
bra logistik med skolskjutsar har planeringen skett i samklang med 
Västerbottens övriga kommuner.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Läsårstider 2020/2021 fastställs.

BESLUT

- Läsårstider 2020/2021 Fastställs.

-----

Rektorer, BoU-kontor
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2019.57/01

BUN årshjul 2020

Barn- och utbildningsnämndens arbete baseras på en årsplanering som 
ska vara samstämmig med övrig politisk verksamhet i kommunen samt 
med nämndens verksamhetsområde. Det ska möjliggöra att 
återkoppling från verksamheten till Barn- och utbildningsnämnden ska 
kunna ske på ett smidigt sätt.

Ärendet ”Plan för internkontroll innevarande år” byter namn till ”Plan för 
interkontroll kommande år” och flyttas från sammanträde 1 till 
sammanträde 5. Syftet är att internkontrollplanen ska finnas beslutad 
när det nya året börjar. 

Ärendet ”Skolverkets stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn 
och elever” tas bort då projektet avslutas i 2019-12-31

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Årshjul 2020 fastställs.

BESLUT

Årshjul 2020 fastställs.

-----

Rektorer
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22
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§ 75 Dnr 2019.58/01

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019-2020

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. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Plan mot kränkande behandling, diskriminering 
och trakasserier för läsår 2019/2020 fastställs.

BESLUT

- Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier för 
läsår 2019/2020 fastställs.

-----

Rektorer, Ida 
Söderström
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2019.59/01

Krisplan BUN 2019-2020

Krisplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har 
upprättats för läsår 2019/2020.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Krisplan för Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde läsår 2019/2020 fastställs med redaktionella 
ändringar.

BESLUT

- Krisplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
läsår 2019/2020 fastställs med redaktionella ändringar.

-----

Rektorer
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§ 77 Dnr 2019.60/01

Fortbildningsplan BUN 2019-2020

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 2019/2020 kommer en stor del av fortbildningen 
ske inom ramen för eller som en fortsättning av det projekt Malå 
kommun avslutar med Skolverket 2019-12-31.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Fortbildningsplan 2019/2020 fastställs.

BESLUT

- Fortbildningsplan 2019/2020 fastställs.

-----

Rektorer, Ida 
Söderström
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22
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§ 78 Dnr 2019.61/01

Arbetsmiljöhandbok BUN 2019-2020

En ny arbetsmiljöpolicy har antagits av Malå kommunfullmäktige och 
utifrån den ska varje politisk nämnd anta en arbetsmiljöhandbok för den 
egna nämndens ansvarsområde. Arbetsmiljöhandboken ska innehålla 
en planering av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
genomföras. Samtliga styrelser och nämnder ges i uppdrag att fastställa 
mål för sitt arbetsmiljöarbete och föra in dessa i Arbetsmiljöhandboken.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Arbetsmiljöhandbok för Barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde fastställs. 

BESLUT

- Arbetsmiljöhandbok för Barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde fastställs. 

-----

Rektorer
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 79

Information ärenden inför nästa möte

- Verksamhetsinformation Gymnasiet/vuxenutbildning
- Information – Handlingsplaner arbetsmiljö
- Information – Handlingsplaner styrkort
- Internkontrollplan 2020
- Handlingsplan och rutiner för arbetet med särbegåvade elever
- Återrapportering av handlingsplan ANDT
- Redovisning barn- och elevolycksfall/tillbud innevarande år
- Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
- Information - ärenden inför nästa sammanträde
- Kurser och konferenser
- Redovisning av delegationsbeslut
- Meddelande

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 80

Kurser och konferenser

Referat från Skolchefs- och presidiekonferens i Lycksele 2019-10-17.

- Skolverket ska se över statsbidragen för vuxenutbildning. 

- Industriutbildning ska gemensamt marknadsföras för Västerbotten och 
varje kommun får pengar för marknadsföringen. 
Vi delar utbildningsutbud med samtliga kommuner i Västerbotten, 
vissa utbildningar går via distans.

- Utredning av Björn Åstrand ”likvärdig skola” ska vara klar sista mars 
2020 och finns då att hämta på nätet.

- Digitalisering – Det är attraktivt att bli fjärrlärare.  Det som kan vara 
svårt med fjärrundervisning är att lägga schema så att flera kommuner 
kan vara med på fjärrlektioner.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

22



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 81

Redovisning av delegationsbeslut

Delegat Ärende

Erik Lindblom Attestlista

Förändring av behandling av
Personuppgifter 2018

Förändring av behandling av
Personuppgifter 2019

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 82

Meddelande

Kommunstyrelsen Delårsrapport, januari – augusti 2019 – 
Malå kommun

Fastställande av kommunstyrelsens 
sammanträdesdagar år 2020

Marie Blomberg Samverkansavtal om gymnasieutbildning 
(och antagning = separat avtal med 
Vindeln)

BESLUTSUNDERLAG

Se Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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