
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum  
Utbildningsutskottet 2022-09-13  (4) 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl. 15.00 – 15.12 
 
Ajournering  
 
Beslutande Fredrik Iderström (V) 

 Jeanette Norberg (S) 
  Ruth Hellsten (ML) 
 
Övriga deltagande  Erik Lindblom, skolchef 
  Lisa Nilsson, sekreterare 
   
 
Utses att justera Ruth Hellsten, ersättare Jeanette Norberg 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag den 20 september 2022, kl. 13.00 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 17 - 19 
  Lisa Nilsson    
      
 Ordförande     
  Fredrik Iderström    
      
 Justerande     
  Ruth Hellsten    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-09-13 
 
Anslag sätts upp  2022-09-20 Anslag tas ner 2022-10-12 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 17     
 
Godkännande av dagordningen 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Fredrik Iderström (V): Dagordningen godkänns.  

 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns. 
 
----- 
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§ 18    Dnr 2022.155/00 
 
Fastställande av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen och dess utskott  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27, § 31 att anta en ny politisk 
organisation som träder i kraft 2023-01-01. Nuvarande politisk organi-
sation upphör 2023-01-01. Beslutet innebär att Malå kommun ska införa 
två nämnder, en utbildningsnämnd och socialnämnd, samt ett arbetsut-
skott under kommunstyrelsen. Ett antal styrdokument måste därmed 
fastställas, däribland ett nytt reglemente.  
 
Reglementet skickades ut på remiss till samtliga partier representerade 
i kommunfullmäktige. Svar inkom från Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet, Liberalerna och Malålistan. Baserat på remissvaren har nytt förslag 
till reglemente arbetats fram. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Fredrik Iderström (V): Gemensamt reglemente för Malå kommuns 
nämnder samt kommunstyrelsen fastställs med följande ändring. På si-
dan 5 under rubriken Utskott, ska meningen lydande ”Kommunstyrel-
sens ordförande är tillika arbetsutskottets ordförande, och kommunsty-
relsens vice ordförande är tillika arbetsutskottets vice ordförande.” stry-
kas. Reglementet träder i kraft 2023-01-01.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommun-

styrelsen fastställs med följande ändring.  På sidan 5 under rubriken 
Utskott, ska meningen lydande ”Kommunstyrelsens ordförande är til-
lika arbetsutskottets ordförande, och kommunstyrelsens vice ordfö-
rande är tillika arbetsutskottets vice ordförande.” strykas. 

 
- Reglementet träder i kraft 2023-01-01. 
 
----- 
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§ 19    Dnr 2022.154/60 
 
Redovisning av kränkande behandling till huvudmannen 
 
Skollagen (6 kap. 10 §) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan 
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin 
tur har skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Sådana anmäl-
ningar sammanställs av skolchef och redovisas för huvudmannen. 
 
Från och med den 1/1 till och med den 30/8 2022 har 23 anmälningar 
om kränkande behandling inkommit till Utbildningsavdelningen. Samt-
liga 23 anmälningar finns inom grundskolans verksamheter. Jämför 
man med samma period 2021 så har antalet ärenden blivit fler till anta-
let, från 18 till 23.  Det vanligast förkommande tillvägagångssättet är 
verbala kränkningar. Medan ökningen jämfört med samma period 2021 
främst består av ett ökat antal anmälda kränkningar av fysisk karaktär.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Fredrik Iderström (V): Redovisningen angående anmälningar om krän-
kande behandling godkänns.  

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Redovisningen angående anmälningar om kränkande behandling 

godkänns.  
 
----- 
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