
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum  
Utbildningsutskottet 2022-10-18  (6) 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl. 08.00 – 09.05 
 
Ajournering  
 
Beslutande Fredrik Iderström (V) 

 Ruth Hellsten (ML), ersätter Jeanette Norberg (S) 
 Cecilia F Stenlund (L) 
 
Övriga deltagande  Erik Lindblom, skolchef 
  Lisa Nilsson, sekreterare 
   
 
Utses att justera Ruth Hellsten, ersättare Cecilia F Stenlund 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag den 25 oktober 2022, kl. 13.00 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 20 - 23 
  Lisa Nilsson    
      
 Ordförande     
  Fredrik Iderström    
      
 Justerande     
  Ruth Hellsten    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-18 
 
Anslag sätts upp  2022-10-25 Anslag tas ner 2022-11-16 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 20     
 
Godkännande av dagordningen 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Fredrik Iderström (V): Dagordningen godkänns.  

 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns.  
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 21    Dnr 2022.179/60 
 
Återrapportering av Utbildningsavdelningens systematiska kvalitetsar-
bete  
 
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 all-
tid densamma; att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyl-
lelse i förhållande till de nationella målen. Huvudsyftet med kvalitetsar-
betet 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 kvali-
tetsarbetet på avdelningsnivå av skolchef och denne ansvarar också för 
redovisning till huvudman.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Fredrik Iderström (V): Återrapporteringen av Nilaskolans systematiska 
kvalitetsarbete godkänns.  

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Återrapporteringen av Nilaskolans systematiska kvalitetsarbete god-

känns.  
 
----- 
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§ 22    Dnr 2022.135/0909 
 
Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera om att Malå kommun bör 
garantera att det finns arbetskläder till all förskolepersonal  
 
Motion gällande arbetskläder till förskolepersonal har inkommit. Motion-
en lyder: 

På vissa områden av svensk arbetsmarknad är det idag tydligt att män 
utgör normen och kvinnor betraktas som undantag. I många kvinnodo-
minerade yrkesgrupper och branscher saknas det tillgång till arbetsklä-
der. Det är nödvändigt att arbeta systematiskt för att uppnå jämställdhet 
och då är frågan om arbetskläder viktig att beakta. 

Arbetskläder inom förskola och annan pedagogisk omsorg är viktigt ur 
arbetstagarperspektivet – rätten till arbetskläder anpassade efter funkt-
ion. 

Förskoleverksamheten ställer stora krav på funktionsdugliga kläder för 
att möjliggöra aktivt pedagogiskt arbete både inomhus och utomhus. 
Kläderna får många gånger utstå slitage och tvättas ofta, vilket medför 
att de förbrukas osedvanligt snabbt.  

För att uppnå jämställdhet måste de kvinnodominerade yrkesgrupperna 
erhålla samma rättigheter som de yrkesgrupper som domineras av 
män. 

Med anledning av ovan anförda föreslås: 

att Malå kommun tillhandahåller arbetskläder för förskolepersonal. 

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Cecilia F Stenlund (L): Motionen avslås. 

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Motionen avslås.  
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

 
PROTOKOLLSANTECKNING 
 
Utbildningsutskottet lämnar in följande protokollsanteckning. 
 
Utbildningsutskottet anser att frågan är viktig ur ett jämställdhets- och 
rättviseperspektiv. Frågan bör inbegripa en större grupp anställda i or-
ganisationen Malå kommun.  
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§ 23    Dnr 2022.178/60 
 
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 30/9 2022 har 28 anmälningar 
om kränkande behandling inkommit till Utbildningsavdelningen. Samt-
liga 28 anmälningar finns inom grundskolans verksamheter. Jämför 
man med samma period 2021 så har antalet ärenden blivit färre till an-
talet, från 31 till 28.  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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