
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Plats och tid Kommunförvaltningen, sammanträdesrum Jupiter, kl 09.00

Ajournering Kl 09.05-10.00 Information
Kl 10.00-10.15 Fika med uppvaktning av 50-åringar
Kl 10.15-11.30 Information
Kl 12.00-13.00 Lunch
Kl 13.00-14.05 Information

Beslutande
Ledamöter Charlotte Hultdin (S)

Ethel Cavén (ML)
Emil Stråhle (S)

Tjänstgörande ersättare Håkan Stråge (S), ersättare för Anna Harr (V)
Stefan Larsson (ML), ersättare för Gun Sandström (ML) § 100-113, 115-120
Ulla-Britt Persson (S), ersättare för Jeanette Hallin (S)
Erik Fängström (L), ersättare för Åsa Gustafsson (L)

Övriga deltagande
Tjänstemän Marie Blomberg, barn- och utbildningschef

Helén Örnberg, sekreterare
Maria Larsson, förskolechef §§§ 101-103
Rose-Marie Lindsköld, förskolechef §§§ 101-103
Ann-Chatrine Lundmark, rektor §§ 102-103
Mats Lundmark, rektor §§§ 102-103, 105
Niklas Hultdin, rektor §§§ 102-104
Lars Grundberg, ansvarig tekniska avd § 106

Övriga Bo Rehnberg, revisor § 112
Göran Forsell, revisor § 112
Ann-Mari Stenberg, revisor § 112
Johnny Salomonsson, revisor § 112
Kerstin Sjölund, revisor § 112
Bert Eklund, revisor § 112

Utses att justera Ethel Cavén, ersättare Håkan Stråge

Justeringens plats och tid     Kommunförvaltningen Barn- och utbildningsavd, 2018-01-04, kl   
                                                   09.30
Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-120

Helen Örnberg

Ordförande

Charlotte Hultdin

Justerande

Ethel Cavén

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-12-18

Anslag sätts upp 2018-01-04 Anslag tas ner 2018-01-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Barn- och utbildingsavd

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 100

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2017.51/00

Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå kommun

Från och med den 1 januari 2018 indexeras inkomsttaket i maxtaxan. 
Det innebär att Skolverket fastställer en ny högsta avgiftsgrundande 
inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad.

Förändringen innebär att kommunerna kommer att få högre intäkter från 
vårdnadshavare avgifterna. Därmed minskas det statsbidrag som 
kommunerna får som kompensation för att de har maxtaxa.

BESLUTSUNDERLAG

Se Rose-Marie Lindskölds tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Upprättat förslag till riktlinjer och taxor inom 
förskola och fritidshem i Malå kommun, som börjar gälla fr o m 1 april 
2018, fastställs. Tidigare riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem 
i Malå kommun upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i 
Malå kommun, som börjar gälla fr o m 1 april 2018, fastställs.

- Tidigare riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå 
kommun upphör att gälla.

-----

Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige

3



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 102

Information - Handlingsplaner arbetsmiljö

Rektorer och förskolechefer har utarbetat handlingsplaner för sina 
verksamheter.

Förskolan
Samtliga handlingsplaner har följts upp under 2016-17. Alla planerade 
åtgärder har genomförts. Detta resultat följs upp utifrån enkäten som 
gjordes 2015.
Utvecklingsområden: Önskemål om schemalagda besök i verksam-
heten av förskolechef. Idag fungerar det bra. 
Långsiktig planering gällande utvecklingssatsningar finns idag 
exempelvis plan för utveckling av pedagogisk dokumentation minst 3 år 
framåt.
Återkommande tillfällen för förskolepersonalen gällande hjärt- 
lungräddning och brandskydd finns.
Friskfaktorer: De friskfaktorer som personalen har uttryck handlar 
mycket om den inre organisationen och det inre arbetet. Individen eget 
ansvar och förhållningssätt inom arbetslaget lyfts fram.

F-3
Utvecklingsområden: Tydligare uppgifter till vikarier om var de ska vara 
och vad de förväntas göra. Skapa pärm med alternativa uppgifter om 
man inte hinner instruera vikarien. Samordna bättre skola-fritids. 
Pedagogiska eftermiddagar, se till att dessa gagnar vår verksamhet 
bättre. 
Friskfaktorer: Jag får stöd och hjälp av mina arbetskamrater nar jag 
behöver. På min arbetsplats använder vi resurserna på ett bra sätt.

4-9
Utvecklingsområden: Att hinna med sina arbetsuppgifter inom ramen för 
sin arbetstid. Att få möjlighet till mer kompetensutveckling på 
individnivå. Hälsofrämjande livsstil.
Efter årsskiftet kommer det bli bättre arbetsplatser på 4-6:an.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 103

Information - Handlingsplaner Styrkort

Rektorer och förskolechefer har utarbetat handlingsplaner för sina 
verksamheter

Förskolan: 
Medborgare/kund: Nämndens mål följs upp med hjälp av enkäten som 
genomförs i maj varje år. Den har visat på positiva svar från föräldrarna 
och förskolans eget mål är med råge uppfyllt. Däremot var 
svarsfrekvensen något lägre, förmodligen påverkades detta av att 
skolverket samtidigt skickade ut en föräldraenkät inför kommande 
inspektion. Idag klarar vi inte målet på att erbjuda plats inom 3 månader 
men vi klarar det lagstadgade kravet på 4 månader.  
Utveckling och tillväxt: Målet att utveckla alla elevers och barn 
entreprenörskap handlar för små barn om kreativitet och 
uppfinningsrikedom. Pedagogerna jobbar medvetet med att göra 
material tillgängligt för barnen samt att tillvarata varje barns idéer. 
Pedagogerna och förskolechef är nöjda med detta arbete bedrivs och 
fortsätter att utvecklas.
Ekonomi: Målet är att BUN ska ha en ekonomi i balans samt att alla 
barn oavsett kön ska ha rätt resurs utifrån sina egna behov. Det är en 
stor utmaning och en svår ekvation att få ihop. Förskolan ligger just nu 
något över förväntad riktpunkt. På varje förskola finns ett uttalat mål att 
hjälpas åt och alltid se över husets resurser innan vikarie sätt in.
Medarbetare: Systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs tillsammans 
med medarbetarna. Rutiner för detta är upprättade.
Förskolan har en modell för systematiskt kvalitetsarbete som aktivt 
arbetas med enligt en årscykel. Målet att vidta verksamhetsåtgärder i 
syfte att sänka sjukskrivningstalet har vi i förskolan tagit på stort allvar.
Ett system med + och – tid har införts, avskaffa kvällsträffar i möjligaste 
mån, och schema som innebär mervuxentid med barnen ger högre 
personaltäthet har upprättas. Detta har resulterat i positiva responser 
från verksamheten.
Försöket har pågått för kort tid för att mätas i siffror.
Sjukfrånvaron ligger idag på 8,30 %. Förskolan redovisas tillsammans 
med specialpedagogerna vilket gör det svårt att veta hur förskolan som 
enskild enhet ligger till.

Grundskolan:
Tydliggörande av undervisningens syfte är ett delmål för ökat 
elevinflytande. Plockade ut vissa bitar som var mer konkreta att jobba 
med. När vi tittar på årets enkät har vi fått ett ökat resultat. Målpassen 
har fått en schema position. Det ger möjlighet att utveckla de förmågor 
som de är i störst behov av att utveckla. Det långsiktiga målet är att alla 
elever ska lära sig att själva kunna resonera kring vilka förmågor de 
behöver träna på. Pojkar känner mindre motivation i de olika ämnena. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Utveckla metoder för en mer norm medveten undervisning på skolan 
med målet att jämna skillnader i pojkars och flickors resultat utan att 
sänka flickornas. Ekonomi i balans – Dialog med personal för insyn i 
verksamhetsbudgeten. Hur får man en dialog hur ser ekonomin ut? 
Men personalen upplever att den är svår att påverka.

Sjukskrivningstalen ligger på 11 %

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 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 2017.52/61

Utbildningsplan Introduktionsprogrammet 2017_2018

Utbildningsplanen för introduktionsprogrammen 2017/2018 ska ge en 
information och vägledning över hur skolverksamhet ska erbjudas 
eleverna och kan organiseras.

I dagsläget erbjuds eleverna att läsa 8 ämnen för att kunna bli behöriga 
till ett yrkesprogram inom gymnasieskolan. Den kommande 
Gymnasieutredningen som förväntas träda i kraft ht 2018 kommer att 
innebära att elever har rätt att läsa 12 ämnen och då även ges möjlighet 
till de teoretiska högskoleförberedande programmen inom 
gymnasieskolan. Eftersom vi i dagsläget har elever som redan nu 
efterfrågar 12 ämnen finns det möjlighet att sjösätta detta redan nu.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Information - Utbildningsplan för 
introduktionsprogrammet noteras. Återrapportering av vårtermin på 
första nämnden hösten 2018.

BESLUT

- Information - Utbildningsplan för introduktionsprogrammet noteras.
- Återrapportering av vårtermin på första nämnden hösten 2018.

-----

Niklas Hultdin
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 105 Dnr 2017.53/61

Information - Digitalisering för skolan

Mats Lundmark informerar om digitaliseringen inom BoUs verksamheter
utifrån styrdokumenten.

Skrivningarna om digital kompetens har förtydligats och förstärkts i 
läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål. De nya 
skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar sin digitala 
kompetens genom att förstå hur digitaliering påverkar individer och 
samhället. Använda och förstå digital teknik. Förhålla sig till medier och 
information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Lösa problem och 
omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala 
verktyg.

Digitaliseringen kommer att ledas genom skolverkets lärportal och
Mediacenter kommer att fungera som processledare.

BESLUTSUNDERLAG

Se Mats Lundmarks 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 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2017.54/01

Information - Lägesrapport skollokaler

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 och 
arbetet går enligt tidsplan och ska vara klart sista april 2018.

Utredning angående 1-4 åringarna på Tjambo är påbörjad. Collage 
arkitekter har redovisat jämförande kostnader angående 
renovering/nybyggnation, detta håller på att analyseras ur ett totalt 
kostnadsperspektiv. Beslut angående ombyggnation eller nybyggnation 
tas i ledningsgrupp 20171220, därefter påbörjas steg 2.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

Lars Grundberg, Ebbe Ström 
Bergstedt
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2017.55/04

Ekonomisk rapport januari - november 2017

I Malås ansträngda ekonomiska läge sker en tät uppföljning av hur 
kommunens ekonomi utvecklas. Syftet är att Barn- och 
utbildningsnämnden ska ha god insyn i hur ekonomin utvecklas inom 
ansvarsområdet.

Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde effektiviseringar 
motsvarande ca 7,0 tjänster inför ht 2017 med utgångspunkt i de elever 
och behov som var kända i slutet på vt 2017. Under ht 2017 har dock 
nya elever och nya behov tillkommit i verksamheten vilket gör att 
personal har fått åter/nyanställas för att elever ska få det stöd de har 
rätt till enligt skollagen. 
Utökningar har även skett i form av SYV-funktion 50 %, 
studiehandledning på modersmål samt modersmålsundervisning, vilket 
vi är skyldiga att erbjuda våra elever enligt skollagen. 

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 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2017.56/61

Skolverkets stöd för verksamhetsutveckling för nyanlända barn och 
elever

Skolverket erbjuder Malå kommun stöd till verksamhetsutveckling för 
nyanlända barn och elever. Satsningen innebär ett processtöd av 
Skolverket under tre terminer med start vt 2018. En uppstartskonferens 
sker i december där KSO, KC, BoU-Chef, BUN ordf samt rektor åk 4-9 
deltar. Under konferensen kommer mer information om satsningen att 
delges Malå kommuns representanter.

Barn- och utbildningsnämndens presidium har tagit beslut om att tacka 
ja till erbjudandet om stöd från Skolverket.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Skolverkets stöd för verksamhetsutveckling för 
nyanlända barn och elever antas. Arbetet följs upp kontinuerligt vid varje 
nämndssammanträde.

BESLUT

- Skolverkets stöd för verksamhetsutveckling för nyanlända barn och 
elever antas. 

- Arbetet följs upp kontinuerligt vid varje nämndssammanträde.

-----

Marie Blomberg, 
rektorer
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr 2017.57/00

Sammanställning statsbidrag 2017

Skolverket ger varje år ut olika riktade statsbidrag till Sveriges 
kommuner att ansöka om. Syftet är att styra landets 
utbildningsverksamhet till det regeringen eftersträvar.

Malå kommun har under 2017 sökt olika statsbidrag, se bifogad tabell. 
Malå kommun har hittills tilldelats 5197 tkr i statsbidrag. 
En del av statsbidragen är villkorade och beloppet kan därför begäras 
tillbaka om Skolverket anser att medlen inte har använts till rätt 
ändamål.

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 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr 2017.58/00

Läsårstider 2018/2019

Läsårstider 2018/2019 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 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 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2017.59/04

Styrkort 2019

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 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Styrkort för 2019 fastställs.

BESLUT

- Styrkort för 2019 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 112

Information - Revisionsrapport - Barn - och utbildningsnämndens 
ansvarsområde

Granskningsiakttagelser: 
Nämnden har haft 6 sammanträden under 2017. 
Internbudget för 2017 är reviderad och fastställd.
Nämnden har fastställt arbetsmiljön för 2017. 
Besparingsbeslut 2018: avveckling avbarnomsorg på ob-tid, gå ur 
vikariepoolen.
Behandlat plan för verksamhetsuppföljning 2017. 
Återrapportering: Utfall av intern kontroll 2016.
Behandlat tertialrapport 1/17 och 2/17
Redovisar för år 2017 (prognos 170831):
   Ekonomi: Ej måluppfyllelse (styrkort: röd, budgetprognos: - 2 mnkr)
   Verksamhet: Svag måluppfyllelse (styrkort: 1 röd, 2 gula

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 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2017.60/60

Skolverkets stöd för ökad jämlikhet

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett statsbidrag som 
ska bidra till ökad jämlikhet för Sveriges elever. Bidragets syfte är att 
öka andelen behöriga elever till gymnasieskolan. Fördelningen av 
statsbidraget utgår från ett socioekonomiskt index där 50 % av landets 
kommuner med sämst förutsättningar ges erbjudande om att ansöka 
om bidraget. 
Malå tillhör denna kommungrupp och har beviljats ca 229 tkr i bidrag. 
Bidraget ska nyttjas utifrån lokala behov och analyser och ska 
återrapporteras till Skolverket.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra analyser för 
att se hur detta statsbidrag kan nyttjas på bästa sätt för att kunna ge 
positiv effekt på våra elevers måluppfyllelse.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras. Återrapportering sker 
löpande.

BESLUT

- Informationen noteras.
- Återrapportering sker löpande.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr 2017.61/04

Omfördelning investeringsmedel 2017

Den beslutade investeringsbudgeten för 2017 behöver dels omfördelas 
och dels överföras till 2018, se tabell nedan.

Investeringsäskanden inför budget 2017 utgick från att flera beställda 
ombyggnationer av skol- och förskolelokaler skulle vara slutförda. 
Eftersom dessa byggnationer inte är färdigställda behöver medel 
överföras till 2018.
För att höja IT-standarden inom förskolan behöver medel från 
symaskiner/sybord överföras till konto IT.
Konto 0362 föreslås ändra namn till ”Arbetsmiljöåtgärder”

INVESTERINGSBUDGET 2017

Kod Projekt Budget Redov. Överföring 
0340 Symaskiner/sybord 120 

000
92 110 27 890 kr till IT 

BUN (Kod 0350)
0362 Arb.milj.åtg 380 

000
0 380 000 kr 

överförs till 2018
0363 Utbyte möbler 500 

000
51 510 448 490 kr 

överförs till 2018
0364 Möblering 

förskolan
100 
000

34 942 65 058 kr 
överförs till 2018

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Omfördelning/överföring av investeringsbudget 
2017 fastställs.

BESLUT

- Omfördelning/överföring av investeringsbudget 2017 fastställs.

-----

Rektorer, förskolechefer
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr 2017.62/60

Redovisning Barn- och elevolycksfall_tillbud 2017

Alla tillbud och olycksfall bland våra barn och elever ska anmälas. 
Syftet med det är att organisationen ska få syn på de delar av 
verksamheten som kräver åtgärder för att det ska bli en säkrare miljö 
för barn och elever. Barn – och utbildningsnämnden ges information om 
detta 1 ggr/år.

Tillbud och olycksfall bland våra barn och elever redovisas i bifogad 
tabell. De åtgärder som görs sker i så stor utsträckning som 
verksamheten mäktar med, både personellt och ekonomiskt.

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 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 116

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 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr 2017.63/00

Information ärenden inför nästa möte

- Revidering av styrkort 2018
- Information – Skolverkets stöd för ökad jämlikhet
- Information – Skolverkets stöd till verksamhetsutveckling för 

nyanlända barn och elever
- Verksamhetsinformation - Förskola
- Information - Drogvaneundersökningen
- Rambudget och verksamhetsplan 2018
- Uppföljning av nämndsbeslut 2017
- Återrapportering internkontroll 2017
- Plan för internkontroll 2018
- Verksamhetsberättelse för 2017
- Interkommunal ersättning 2018
- Inackorderingstillägg 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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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 118

Kurser och konferenser

Kurs/konferens                       Ort                        Tid

Skolchefs- och presidie-           Lycksele                2018-02-22--23
konferens

Charlotte Hultdin informerade från Samisk konferens i Storuman 2017-
10-30. ”Ge barnen vad de har rätt till att kunna utveckla sig i sin 
minoritet”. Helén Örnberg informerade om ”Nya kommunallagen”.

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 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 119

Redovisning av delegationsbeslut

Delegat Ärende

Niklas Hultdin                                 Antagning till utbildning inom        
                                                                gymnasieskolan SL 5:15

                          Antagning till 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 2017-12-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 120

Meddelande

Meddelande

Kommunfullmäktige Fastställande av kommunfullmäktiges  
                                                     sammanträdesdagar år 2018

               Avsägelse av samtliga politisk 
uppdrag i malå kommun - Thomas 
Jonsson

Val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens för tiden t o m 
2018-12-31

Budget i balans 2018/besparing - 
Upphävande av beslutet om 
barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommunstyrelsen Julbord

IA-elever Skrivelse

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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