
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Plats och tid Kommunförvaltningen, sammanträdesrum Jupiter, kl 09:00

Ajournering Kl 09.05-10.00 Information
Kl 10.00-10.15 Fika
Kl 10.15-11.00 Information
Kl 12.00-13.00 Lunch

Beslutande Charlotte Hultdin (S)
Emil Stråhle (S)
Jakob Stenlund (S), ersättare för Jeanette Hallin (S) kl 08.00-09.40, 10.25-15.00
Håkan Stråge (S), ersättare för Anna Harr
Ethel Cavén (ML)

Övriga deltagande Marie Blomberg, barn- och utbildningschef
Helén Örnberg, sekreterare
Kicki Lindholm, utvecklingsledare § 82
Niklas Hultdin, rektor §§ 83-84
Rose-Marie Lindsköld § 85
Lars Grundberg § 86

Utses att justera Ethel Cavén

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen onsdag 25 
oktober 2017 kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 81-99
Helen Örnberg

Ordförande

Charlotte Hultdin

Justerande

Ethel Cavén

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-10-17

Anslag sätts upp 2017-10-25 Anslag tas ner 2017-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Barn- och utbildningsnämnden

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 81

Dagordning
      

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns med följande ändring.

Tillägg: * Malå kommuns representation i nationella nätverk.

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring.

Tillägg: Malå kommuns representation i nationella nätverk.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 82

Information - Projektet Hälsofrämjande skolutveckling
      

Kicki Lindholm informerade om ”Hälsofrämjande skolutveckling”, ett 
statsbidrag som barn- och utbildningsavdelningen har sökt pengar för.

En god hälsa leder till högre måluppfyllelse, och högre måluppfyllelse 
leder till ökat välbefinnande. Vårt mål är att skapa en lärmiljö som ska 
förbättra elevers skattade fysiska och psykiska hälsa liksom deras 
måluppfyllelse. Projektet ses som en start på ett längre 
utvecklingsarbete.

Tre av fyra givna områden ska integreras:
Matte/No, språkutvecklande arbetssätt, fysisk aktivitet och estetiska 
lärprocesser.

 Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen - som också vävs 
in i vårt arbete på pedagogiska eftermiddagar.

 Fysisk aktivitet i form av pulshöjande träning på idrotten, korta 
pulshöjande pass (Brain breaks) i samband med lektioner samt 
rastaktiviteter som stimulerar till rörelse (fritidspedagog)

 Estetiska lärprocesser: utrusta skolgård (ämnena slöjd och 
bild).

Elevhälsan har varit delaktig i planering och ska delta i genomförande 
och utvärdering.

Elever har fått ge förslag till hur man kan skapa en skolgård som i 
högre grad inbjuder till fysiska aktiviteter.

Två forskare är knutna till projektet. 

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 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2017.24/61

Återremiss - Begäran om tilläggsanslag för 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.

I västerbottens inland verkar det som om få eller ingen erbjuder ren 
SFI på kvällstid när det inte finns ett jämnt flöde av elever. Det finns 
varianter av flexibel undervisning där de erbjuder distanslösningar och 
där grupperna har kvällsträffar.

Kostnaden på 600 000 är utökning av resursperson för att kunna 
bedriva ren SFI undervisning på kvällstid. Om en elev skulle påbörja 
utbildning på kvällstid så har den rätt till minst 15 timmars 
undervisning enligt skollagen. 

Behovet har inte funnits tidigare. Driva SFI på distans är svårt och vi 
har provat bygga upp tjänsten tidigare. Det krävs minst en halvtid som 
administrerar en lärportal samt håller kontakten med distanseleverna. 
I vår förundersökning inför distansstudierna så visade det sig att det 
är svårt att köra en ren distanskurs utan sammankomster. Kvaliten 
sjunker drastiskt utan fysiska träffar. 

Just nu täcker inte SFI:ns budget upp för mer än 1,5 heltidstjänster. 
Det tryck som finns på SFI:n är just nu 2 heltidstjänster. (50% betalas 
av integration)

I grupp till kräver mer resurser och tilldelning av medel. 600 000 kr 
finns inte inom BoU:s budget i dagsläget. 
Fler nyanlända har arbete utanför Malås tätort där arbetstiderna är 
förlagt under ordinarie undervisningstid för SFI.

BESLUTSUNDERLAG

Se Niklas Hultdins tjänsteutlåtande.
Se Barn- och utbildningsnämnden protokoll § 63/17
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett 
ramtillskott från kommunfullmäktige på 600 tkr för SFI-undervisning på 
kvällstid. Ärendet tas upp i kommunstyrelsen 2018-02-13.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett ramtillskott från  
  kommunfullmäktige på 600 tkr för SFI-undervisning på kvällstid.

- Ärendet tas upp i kommunstyrelsen 2018-02-13.

-----

Niklas Hultdin
Marie Blomberg
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 2017.49/69

Information - Hur märks det i vår förvaltning att vi är en samisk 
förvaltningskommun

      
Niklas Hultdin informerade om plan för samisk integrering i Malå, 
läsåret 2017/2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Niklas Hultdins 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 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 85

Verksamhetsinformation (Förskolan)
      

Rose-Marie Lindsköld förskolechef. Följande frågor har besvarats:

- Hur ser ni på ert uppdrag som förskolechefer?
- Hur arbetar ni för att eleverna ska uppnå målen?
- Hur ser ni på ekonomin?
- Hur upplever ni det sociala klimatet?

Idag finns 9 förskoleavdelningar och efter jul öppnas en provisorisk 
avdelning i befintliga lokaler för att kunna ge barnen plats i förskola 
inom 4 månader. 

Utmaningar:
Förbereda för en bra och trygg överskolning för de blivande 5-
åringarna in i skolans lokaler samt att rekrytera personal som ser 
utmaningen/lusten i att jobba med den åldersgruppen. Internannons 
är ute just nu för att förskollärare kan visa sitt intresse att jobba med 
5-åringar.

Lösa vikariesituationen vid korttidsfrånvaro kan vara svårt. 

Positivt:
Engagerade och kunniga pedagoger som arbetar för att se till barnens 
bästa.

- Hur ser du på ditt uppdrag som förskolechef?
Jag som förskolechef ser det som ett viktigt uppdrag måste inse att 
jag lär tillsammans med mina medarbetare men att min uppgift som 
chef är att skapa situationer i vardagen där det är möjligt för 
pedagogerna att göra skillnad!

  Pedagogerna måste få både kunskap och organisatoriska  
  möjligheter att använda sina kunskaper men jag som chef måste  
  också ha koll på att detta kommer barnen till godo och ger resultat.

- Hur arbetar du för att eleverna ska uppnå målen?
  I förskolan har vi inga mål som ska uppnås utan strävansmål. Under  

hösten har jag satt upp ramar för hur vårt arbete med planering och 
dokumentation ska fungera med tanke på den förändrade 
planeringstiden. Där arbetar vi för att skapa modeller där 
måluppfyllelsen för förskolan blir tydligt. Detta är ett långsiktigt 
arbete som vi just har kommit igång med.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

- Hur ser du på ekonomin?
  En utmaning att följa budget! Exempelvis blir den planerade flytten 
  av 5-åringarna inte förrän till hösten så vi står med merkostnader 
  som inte är inlagt i budget. 
  Vi har också skyldighet att erbjuda barn i behov av stöd och ge  
  möjlighet till detta. Om möjligt löser vi detta med hjälp av  
  specialpedagog och de resurser som finns inom arbetslaget men  
  ibland räcker inte detta och extra personal måste anställas. 

- Hur upplever du det sociala klimatet?
  Just nu jobbar jag mest med att minska stressnivån i förskolan. För  
  att det sociala klimatet ska upplevas positivt måste vi jobba med  
  strategiska val när det gäller arbetsschema, planeringstiden och 
  dess innehåll, dokumentation och verksamhetens mål. 
  De insatser som blev beslutade i våras med att schemaläggningen  
  sköts av administrativ personal tillsammans med mig har slagit väl 
  ut. Redan nu får vi positiva signaler om att det har gett resultat.
  Den förändrade planeringstiden gör att vi får mer personal med 
  barnen, 7.5 timme i veckan per avdelning, men det innebär även  
  utmaningar för verksamhetens innehåll.

- Hur ser vi att vi uppnår de krav som ställs på oss genom  
  läroplanen och som skolinspektionen har synpunkter på?
  De ramar och den plan som vi nu har börjat jobba efter har som syfte  
  att följa de direktiv vi har i vår läroplan.
  Vi har särskilt lagt fokus på de avsnitt som handlar om analys och   
  som skolinspektionen haft synpunker på.

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 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 86

Information - Ombyggnation Tjambo
      

Lars Grundberg, ansvarig för tekniska avdelningen informerade om 
processen, ombyggnation av Tjambo-området.

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 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 87 Dnr 2017.38/04

Ekonomisk rapport januari-september 2017
      

Budgetutfallet för Barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamhetsområde januari – september 2017 visar att den totala 
verksamheten inte kommer att kunna rymmas inom befintlig budget. I 
bifogad rapport har inte Malå kommun ännu fullt ut fakturerats för 
gymnasieverksamhet och vuxenutbildning.

Budgeten för 2017 saknar täckning för vissa delar av 
utbildningsverksamheten, ex fsk Clownen, full täckning för 
gymnasieskolans IKE samt vuxenutbildning.

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 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2017.31/71

Budget i balans 2018 - Avveckling av barnomsorg på obekväm tid
      

För att klara budget i balans 2018 har alla kommunens verksamheter i 
uppdrag att visa på de besparingar och effektiviseringar som kan 
göras i respektive verksamhet. 
Malå kommunfullmäktige tog beslut 2017-02-20 om att Malå kommun 
ska erbjuda vårdnadshavare barnomsorg i förskola och fritidshem på 
obekväm tid helgfri mån-fre kl 05.00 – 06.00 samt kl 18.00 – 22.00.
Barn- och utbildningsförvaltningen förslår att tillgänglig barnomsorg 
erbjuds utifrån gällande lagkrav, dvs 12 tim/helgfri vardag.

Malå kommunfullmäktiges beslut är behjärtansvärt och främjande för 
familjer i Malå som har behov av barnomsorg på obekväm tid. 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 och ofta svårplanerad faktor i detta arbete. Det har 
även vid ett flertal tillfällen varit små barn som ska hämtas sent på 
kvällarna och då behöver avbyta sin viktiga nattsömn. 
Tidigare har kommunen lyckats lösa enstaka behov där 
vårdnadshavare har behov av hjälp med barnomsorg på obekväm tid 
men då har man utgått från olika lösningar utifrån barnets bästa, det 
har inte varit en service som har erbjudits alla vårdnadshavare.
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
Remissvar har inkommit från Omsorgsförvaltningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.
Se barn- och utbildningsnämndens protokoll § 72/17
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2017-02-
20 § 12 upphör att gälla fr o m 1 januari 2018 med hänsyn till Barn- och 
utbildningsnämnden budget. Ärendet följs upp i oktobernämnden 2018.

BESLUT

-  Ärendet följs upp i oktobernämnden 2018.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2017-02-20 § 12 upphör att 
gälla fr o m 1 januari 2018 med hänsyn till Barn- och 
utbildningsnämndens budget. 

-----

Marie Blomberg
Kommunfullmäktige
Lina Dahlbäck
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2017.40/04

Budget i balans 2018 - Minskning av tjänster inom BoU
      

För att klara budget i balans 2018 har alla kommunens verksamheter i 
uppdrag att visa på de besparingar och effektiviseringar som kan 
göras i respektive verksamhet. 
BOU har inför ht 2018 minskat den totala organisationen med ca 7 
tjänster med utgångspunkt från organisation läsår 2016/2017.

BoU verksamhetsområde har inför läsår 2017/2018 minskat 
organisationen med ca 7 tjänster utifrån de förutsättningar och kända 
behov som fanns under läsår 2016/2017. Besparingen har inneburit 
att verksamhetens organisation och arbetssätt har behövt förändras 
för att kunna ge en fortsatt bra verksamhet för barn, elever och 
personal.
Åtgärden har verkställts.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras. Ärendet tas upp som 
information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

BESLUT

- Information noteras.
- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27

-----

Marie Blomberg, 
Kommunfullmäktige, Lina Dahlbäck
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§ 90 Dnr 2017.41/04

Budget i balans 2018 - Vakans utvecklingsledare 20 %
      

För att klara budget i balans 2018 har alla kommunens verksamheter i 
uppdrag att visa på de besparingar och effektiviseringar som kan 
göras i respektive verksamhet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har en utvecklingsledarfunktion på 
40 %.

BoU bedömer att utvecklingsledaruppdraget kan minskas till 20 % 
under läsår 2017/2018, total besparing blir då 20 %, vilket innebär ca 
150 tkr/år. Åtgärden är redan verkställd.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras. Ärendet tas upp som 
information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

BESLUT

- Informationen noteras.
- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

-----

Marie Blomberg, 
Kommunfullmäktige, Lina Dahlbäck
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
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§ 91 Dnr 2017.42/04

Budget i balans 2018 - Vikariepoolen
      

För att klara budget i balans 2018 har alla kommunens verksamheter i 
uppdrag att visa på de besparingar och effektiviseringar som kan 
göras i respektive verksamhet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har bedömt att vikariepoolen som 
idag är ett samarbete mellan Barn-och Utbildning och Omsorgen kan 
ingå i de förslag på besparingar som BoU föreslår. 

Vikariepoolen är idag en administrationskostnad på ca 120 tkr/år för 
BoU. BoU bedömer att behovet av vikarieanskaffning kan ske på ett 
mer kostnadseffektivt sätt för BoU genom att utföra sysslan internt. 
Remissvar har inkommit från Omsorgsförvaltningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): BoU:s besparingsförslag ang avveckling av BoU:s 
del i vikariepoolen 2017-12-31fastställs. Ärendet tas upp som 
information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

BESLUT 

- BoU:s besparingsförslag ang avveckling av BoU:s del i 
vikariepoolen 2017-12-31fastställs.

- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

-----

Marie Blomberg, 
Kommunfullmäktige, Lina Dahlbäck
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§ 92 Dnr 2017.43/00

Sammanträdesdagar 2018
      

Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om 
sammanträdesdagar 2018.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ha sammansträdesdagar 
enligt följande:

20 februari
21 maj (OBS! Måndag)
25 september
23 oktober
18 december

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar är planerade så 
att ev ärenden ska hinna förberedas för ex Kommunstyrelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2018 
fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2018 fastställs.

-----

Catrin Björk

16



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2017.44/00

Årsplanering 2018
      

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.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Årsplaneringen 2018 fastställs.

BESLUT

- Årsplaneringen 2018 fastställs.

-----
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§ 94 Dnr 2017.50/60

Malå kommun representation i nationella nätverk
      

Malå kommun är representerade via Barn-och utbildningschef i 
Sveriges Kommuner och Landstings(SKL) nationella 
skolchefsnätverk. Nätverket består av ca 30-35 skolchefer från olika 
kommuner i Sverige varav Malå är en av dem. Nätverket träffas 3-4 
ggr/år på SKL i Stockholm. Träffarna innehåller information om 
kommande förändringar i Sveriges utbildningsverksamhet, dialog med 
Utbildningsdepartementet samt information om olika 
forskningsresultat som innefattar utbildningsområdet. 
Nätverksträffarna ger också en god möjlighet att knyta kontakter med 
andra kommuner för att på så sätt utveckla olika samarbeten vilket är 
en nödvändighet för små kommuner som Malå.

Malå kommun är en av 9 kommuner som är utvalda till en 
referensgrupp för förskolans kompetensförsörjning i Sverige. 
Referensgruppens uppgift är att utarbeta en handlingsplan som ska 
bli vägledande för Sveriges kommuner, Skolverket samt Regeringen i 
den fortsatta utvecklingen av Sveriges förskoleverksamhet. 
Referensgruppen leds av SKL och träffarna är förlagda till Stockholm. 
Referensgruppen kommer att träffas vid 5 tillfällen under 2017/2018.

Malå kommun som är en mycket liten kommun behöver synas externt 
för att kunna marknadsföra kommunen samt för att kunna knyta 
kontakter som kan vara värdefulla i Malå kommuns fortsatta 
utveckling av utbildningsverksamheten.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen om Malå kommuns representation i 
olika nationella nätverk noteras.

BESLUT

- Informationen om Malå kommuns representation i olika nationella 
nätverk noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 95

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Arbetet godkänns.

BESLUT

- Arbetet godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 96

Information ärenden inför nästa möte
      

- Information - Handlingsplaner arbetsmiljö
- Information - Handlingsplaner styrkort
- Ekonomisk rapport januari - november 2017
- Läsårsplanering kommande läsår
- Styrkortsbeslut
- Redovisning barn- och elevolycksfall/tillbud 2017
- 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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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 97

Kurser och konferenser
      

Kurs/konferens Ort Tid

Utmaningar och möjlig- Storuman 2017-10-30
heter med det samiska 
språket i skolan

Charlotte Hultdin informerade från konferensdagar i Skellefteå den 9-
10 oktober. Teamat var ”Alla unga kan jobba eller studera”. 

Ethel Cavén och Charlotte Hultdin informerade från skolchefs- och 
presidiekonferens i Lycksele om bl a fjärrundervisning och 
kompetensförsörjning. 

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 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 98

Redovisning av delegationsbeslut
      

Delegat                                  Ärende

Marie Blomberg                      Attestlista  

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 2017-10-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 99

Meddelande
      

Kommunstyrelsen Information om medborgarlöften 2017-
2018 - Polisen och Malå kommun

Fastställande av kommunstyrelsens 
sammanträdesdagar år 2018

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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