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§ 14
Godkännande av dagordningen
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fredrik Iderström (V): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----
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Dnr 2021.171/60

Återrapportering av Malå kommuns förskolors systematiska
kvalitetsarbete
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän,
förskole- och skolenheter systematiskt ska följa upp verksamheten,
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det
planera och utveckla utbildningen. Varje huvudman måste därför hitta
sina egna former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är
alltid densamma; att identifiera utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Huvudsyftet med
kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas.
Syftet är också att skapa delaktighet och dialog vad gäller
måluppfyllelse kopplat till både framgångsfaktorer och eventuella
brister.
I Malå kommun leds, samordnas och utvärderas det systematiska
kvalitetsarbetet på avdelningsnivå av skolchef och och denne ansvarar
också för redovisning till huvudman.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande 2021-10-05.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fredrik Iderström (V): Återrapporteringen av Malå kommuns förskolors
systematiska kvalitetsarbete godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
- Återrapporteringen av Malå kommuns förskolors systematiska
kvalitetsarbete godkänns.
-----
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Dnr 2021.184/61

Skellefteå kommun som huvudman för fjärrbaserad gymnasieutbildning
Arjeplog, Malå, Norsjö, Skellefteå och Sorsele kommuner har inlett ett
samarbete för att utreda möjligheterna och planera för att erbjuda
gymnasieprogram genom fjärrundervisning med start höstterminen
2022. Detta ärende är för att ytterligare förtydliga kommunens
viljeinriktning utifrån tidigare beslut (KS 2020-11-10 § 148).
Utbildningarna kommer att erbjudas via fjärrundervisning från Skellefteå
kommun, på fyra högskoleförberedande program och på lärlingsutbildning. De elever i samarbetskommunerna som söker och antas till
de fjärranpassade högskoleförberedande utbildningarna kommer att
delta i undervisningen på distans från sin hemkommun i årskurs 1. I
årskurs 2 och 3 kommer eleverna att läsa på plats på Anderstorpsgymnasiet eller Baldergymnasiet i Skellefteå via ordinarie skolförlagd
undervisning. Elever som söker och antas på yrkesprogram som ges
via lärlingsutbildning kommer att under hela sin studietid befinna sig i
sin hemkommun. Gymnasiegemensamma ämnen ges via
fjärrundervisning och yrkesämnen ges på plats på ett lokalt företag.
Bedömningen är att de fjärranpassade gymnasieutbildningarna bidrar
till ett mer allsidigt och attraktivt utbildningsutbud till en likvärdig
kostnad, vilket gagnar både elever och samarbetskommuner.
Ett vikande elevunderlag och kärvare ekonomi har lett till att flera
kommuner i regionen har fått allt svårare att erbjuda ett allsidigt urval av
nationella program och inriktningar i gymnasieskolan. Om utbildning
inte kan erbjudas i hemkommunen kan elever tvingas flytta till annan ort
direkt efter årskurs 9.
Mot bakgrund av detta har Arjeplog, Malå, Norsjö, Skellefteå och
Sorsele kommuner inlett ett samarbete för att utreda möjligheterna och
planera för att erbjuda gymnasieprogram genom fjärrundervisning med
start höstterminen 2022.
Utbildningens struktur
Skellefteå kommun kommer att anpassa fyra högskoleförberedande
gymnasieprogram, med sammanlagt ett tiotal inriktningar, för
fjärrundervisning:
•
•
•
•
Justeringsmännens sign
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De elever i Arjeplog, Malå, Norsjö och Sorsele som söker och antas till
de fjärranpassade utbildningarna kommer att delta i undervisningen på
distans från sin hemkommun i årskurs 1. Detta ger eleven ett år nära
hemmet och gör att eleven får ytterligare ett år på sig att förbereda sig
för studier på annan ort.
Årskurs 2 och 3 kommer eleverna att läsa på plats på
Anderstorpsgymnasiet eller Baldergymnasiet i Skellefteå via ordinarie
skolförlagd undervisning. Boende i Skellefteå under årskurs 2 och 3
ordnar eleven själv.
Skellefteå kommun avser även att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning i
följande yrkesprogram och inriktningar:
•
•
•
•
•
•
•

VVS- och fastighetsprogrammet -inriktning VVS
Barn- och fritidsprogrammet - inriktning barnskötare
Industriprogrammet
Handels- och serviceprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktning husbyggnad
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Lärlingsutbildning ges i hemkommunen under elevens hela studietid
under tre år förutsatt att lärlingsplats tillhandahålls på orten.
Gymnasiegemensamma ämnen ges via fjärrundervisning och
yrkesämne ges på plats på ett företag lokalt.
Med fjärrundervisning avses undervisning som ”bedrivs med
informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är
åtskilda i rum men inte i tid” (Skolverkets definition). Detta innebär att
elevens hemkommun behöver tillhandahålla lokaler som stödjer
fjärrundervisning samt studiehandledare som stöttar eleverna med
tekniken och med studierna. Hemkommunen ansvarar även för nätverk,
skolmåltider och elevresor.
Stor vikt kommer att läggas vid att eleverna som studerar
högskoleförberedande program via fjärrteknik känner samhörighet både
i sin grupp och på sina respektive program för att underlätta
övergången till de skolförlagda studierna på Anderstorpsgymnasiet
respektive Baldergymnasiet i årskurs 2. Nätverk mellan orter och elever
på lärlingsutbildning blir också en nödvändighet för att skapa trivsel.
Ekonomi
På högskoleförberedande program betalar hemkommunen under
elevens första år interkommunal ersättning minus 5 procent i avdrag för
lokaler och måltid, under förutsättning att det totala elevantalet för
fjärrutbildningen är ca 40 elever. Vid annat elevtal som påverkar de
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ekonomiska förutsättningarna sker samråd med samarbetskommunerna om förändrad dimensionering och ekonomisk ersättning.
Under elevens andra och tredje år på högskoleförberedande program,
i Skellefteå, betalar hemkommunen interkommunal ersättning.
När det gäller lärlingsutbildning gäller ordinarie interkommunal prislista
för yrkesutbildningar i Skellefteå kommun under alla tre åren. Hemkommunen ansvarar för skolmåltider och lokaler för de dagar eleven
studerar gymnasiegemensamma ämnen via fjärr vid lärcentra.
Samverkan och dimensionering
Redan idag finns ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning
inom Västerbottens län som ger elever i länet möjlighet att fritt söka till
alla kommunala gymnasieutbildningar i länet. Alla elever konkurrerar då
på lika villkor och blir förstahandsmottagna, vilket även kommer att gälla
för de fjärranpassade utbildningarna. Elever från Malå, Norsjö och
Sorsele som söker till de fjärranpassade gymnasieprogrammen
kommer alltså att bli förstahandsmottagna.
Arjeplog ingår inte i Västerbottens länssamverkan, men elever från
Arjeplog som söker till de fjärranpassade utbildningarna kommer i och
med att avtal upprättas att bli förstahandsmottagna om motsvarande
program inte erbjuds i Arjeplog.
Enligt beräkningar utifrån elevtal i samarbetskommunerna som väljer
högskoleförberedande utbildning är det rimligt att första läsåret utgå
från att totalt ca 40 elever, ca 10 elever per program, kommer att söka
och antas till den fjärranpassade gymnasieutbildningen. I samråd med
samarbetskommunerna kan platser flyttas mellan programmen inför
omvalsperioden. Dimensioneringen är beroende av hur många klasser
per program som startats vid Skellefteås gymnasieskolor.
Lärlingsutbildning är mer flexibel vad gäller elevtal, det som begränsar
platser är främst tillgången till lärlingsplatser på företag. Genom
lärlingsutbildning kan eleven genomföra en stor del av både de
teoretiska inslagen och APL (arbetsplatsförlagt lärande) i hemkommunen och utbildningsutbudet och dimensioneringen av utbildningen kan enkelt anpassas efter behoven på den lokala
arbetsmarknaden i hemkommunen.
För att elever ska kunna ansöka till, antas till och påbörja den
fjärranpassade gymnasieutbildningen hösten 2022 krävs beslut om att
samarbetskommunerna ska genomföra utvecklingsarbetet och
marknadsföring av utbildningarna. Bedömningen utifrån det hittills
genomförda arbetet är att de fjärranpassade gymnasieutbildningarna
skulle bidra till ett mer allsidigt och attraktivt utbildningsutbud till en
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likvärdig kostnad, vilket gagnar både elever och samarbetskommuner.
Ärendet är förberett enligt checklistan för jämställdhetssäkra beslut. Av
de högskoleförberedande program som planeras erbjudas fr o m
höstterminen 2022 är samhällsvetenskapsprogrammet traditionellt sett
kvinnodominerat och teknikprogrammet mansdominerat, medan
könsfördelningen på ekonomi- respektive naturvetenskapsprogrammet
är relativt jämn. Vad gäller yrkesprogrammen är könsfördelningen
relativt jämn på restaurang- och livsmedelsprogrammet, medan barnoch fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och handel- och
serviceprogrammet är kvinnodominerade. VVS- och
fastighetsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och
industriprogrammet är mansdominerade.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande 2021-10-08.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fredrik Iderström (V): Planerat upplägg för fjärrbaserad
gymnasieutbildning med Skellefteå kommun som huvudman godkänns.
Utbildningsavdelningen i Malå kommun ges i uppdrag att teckna de
avtal som behövs för att kunna genomföra den planerade utbildningen
med start höstterminen 2022.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE
-

Planerat upplägg för fjärrbaserad gymnasieutbildning
med Skellefteå kommun som huvudman godkänns.

-

Utbildningsavdelningen i Malå kommun ges i uppdrag
att teckna de avtal som behövs för att kunna
genomföra den planerade utbildningen med start
höstterminen 2022.

-----
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Dnr 2021.176/04

Budget 2022 - Kommunstyrelsens internbudget 2022
Allmänna avdelningen har arbetat med att upprätta förslag till
internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2022. I och
med den nya politiska organisationen och i förlängning den nya
tjänsteorganisationen blir det ett annat sätt att hantera
kommunstyrelsens budget på olika nivåer.
Kommunstyrelsen har i beslutet från kommunfullmäktige fått en
budgetram på 193 614 tkr – i den ingår olika prioriteringar. Utifrån
prioriteringarna samt en del justeringar mellan avdelningarna som nu
ingår under kommunstyrelsen har ett förslag arbetats fram på
avdelningsnivå.
Den nya uppställningen är en utveckling av budgetprocessen samt ett
nytt arbetssätt där man tydliggör vilket ansvar avdelningschef har kontra
vilken roll politik har. Politik beslutar vad och tjänstepersoner hur. Dvs:
politik har angett en ram till avdelningarna, och tjänstepersoner anger
hur den ska fördelas.
Histroriskt sett har budgeten tagits på väldigt låg nivå dvs politik har
beslutat om enstaka kronor. Sker sedan förändringar mellan
verksamheter har avdelningschefer behövt ta upp internbudgeten för
beslut igen för minsta lilla förändring mellan verksamheterna (inom sin
egen avdelning). För att arbeta på en mer effektiv nivå och framförallt
på ett mer helhetstänkande och kommunöverpripande sätt är det upp till
respektive avdelningschef att fördela ut medel till sina respektive
verksamheter. Detta innebär att varje avdelningschef har möjlighet att
fördela fritt mellan enheter och verksamheter samtidigt som man kan
omfördela löpande under året för att matcha toppar och dalar av olika
händelser som kan ske inom enheterna/verksamheterna. För ett
kommunövergripande perspektiv har dessutom kommunchefen i detta
avseende alltid det övergripande yttersta ansvaret för budgeten och
möjlighet att omfördela mellan avdelningarna – av samma anledning
när det behövs täckas ett underskott från en avdelning till en annan.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2021-10-06.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fredrik Iderström (V): Internbudget för kommunstyrelsen 2022
godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
- Internbudget för kommunstyrelsen 2022 godkänns.
-----
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Dnr 2021.177/04

Budget 2022 - Kommunstyrelsens styrkort 2022
Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort för 2022. Enligt styrprinciperna
för budget- och uppföljningsprocessen ska styrelse, nämnder och bolag
fastställa sina styrkort året innan aktuellt budgetår, ex år 2021 fastställer
man styrkorten för 2022.
Ledninggsgruppen har tillsammans med andra medarbetare arbetat
vidare med att ta fram ett förslag till kommunstyrelsens mål för 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2021-10-18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jeanette Norberg (S): Kommunstyrelsens styrkort på målnivå 2022
fastställs med följande ändringar; Under perspektivet hållbart tillväxt
slås målet ”lärcentra ska vara en mäklare av utbildning som matchar det
lokala näringslivet” och ”Kompetensförsörjningen i Malå kommun ska
motsvara verksamheternas behov” slås samman till ett mål lydande:
Kompetensförsörjningen i Malå kommun ska motsvara
verksamheternas behov samt matcha det lokala näringslivet. Under
perspektivet Attraktiv kommun med hög livskvalitet ska ett mål finnas
som lyder: Verksamheterna ska bedrivas med hög kvalitet. Mätetalen
kopplade till fastställda mål redovisas i kommunstyrelsens första
sammanträde 2022.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
- Kommunstyrelsens styrkort på målnivå 2022 fastställs med följande
ändringar;
- Under perspektivet hållbart tillväxt slås målet ”lärcentra ska vara en
mäklare av utbildning som matchar det lokala näringslivet” och
”Kompetensförsörjningen i Malå kommun ska motsvara verksamheternas behov” slås samman till ett mål lydande: Kompetensförsörjningen i Malå kommun ska motsvara verksamheternas behov
samt matcha det lokala näringslivet.
- Under perspektivet Attraktiv kommun med hög livskvalitet ska ett
mål finnas som lyder: Verksamheterna ska bedrivas med hög
kvalitet.
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- Mätetalen kopplade till fastställda mål redovisas i kommunstyrelsens första sammanträde 2022.
-----
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Dnr 2021.175/00

Fastställande av plan för internkontroll 2022
Enligt reglementet för intern kontroll ska en plan för internkontrollen för
innevarande år fastställas.
Förslag till plan för internkontroll har upprättats.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2021-10-06.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fredrik Iderström (V): Upprättat förslag till plan för internkontroll 2022
fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
- Upprättat förslag till plan för internkontroll 2022 fastställs.
-----
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Dnr 2021.181/00

Fastställande av Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå
kommun
Indikationer om hög arbetsbelastning, oro med anledning av pågående
omorganisation samt otydlig rollfördelning/ansvarsfördelning mellan
tjänstepersoner och politiker har framkommit.
Målet för den politiska ledningen och kommunens ledningsgrupp är att
skapa förutsättningar för ett bra samarbete som leder till ett ännu bättre
arbetsklimat och tydlig struktur i hela organisationen. Att fortsätta leverera tjänster och service till malåborna ska vara i fokus.
I (av kommunstyrelsen 2021-06-08, § 73 antaget förslag till) åtgärder för
att utveckla samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner framkom
önskat läge som:
- Det finns en tydlig struktur i den politiska beslutsprocessen - från förslag till beslut
- Det finns en tydlig ärendehanteringsprocess
- Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan politikerna och tjänstemännen
- Det finns mötesplatser där dialog förs mellan politikerna och tjänstemännen.
För att nå det önskade läget beslutade kommunstyrelsen i samma sammanträde (2021-06-08, § 73) bl a att kommunchefen får i uppdrag att ta
fram Riktlinjer om beredningens uppdrag. Med beredningens uppdrag
menas ärendehanteringsprocessen i Malå kommun.
Förslag till Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå kommun har
upprättats enligt uppdrag.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2021-10-07.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Fredrik Iderström (V): Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå
kommun fastställs.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
- Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå kommun fastställs.
-----
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