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Plats och tid

Malå Hotell, kl 15.00 - 15.35

Ajournering

Kl 15.05 - 15.10 Uppvaktning av personal, anställd 25 år i kommunens tjänst

Beslutande

Samtliga ledamöter med undantag av Anna Harr (V), Petter Hultdin
(V), Emil Stråhle (S), Åsa Gustafsson (L) och Ove Stenlund (S), vilka
ersätts av Ingela Westerlund Svahn (V), Claes-Göran Wikström (V),
Ulrika Bergstedt (S), Ulf Wikman (L) och Jakob Stenlund (S).
Frånvarande utan ersättare är Emil Högberg (C) och Jessica Höglund (SD).
Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr

Utses att justera

Arne Hellsten och Lennart Gustavsson

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, måndag den 6 december 2021, kl 09.30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

72 - 80

Catrin Björck
Ordförande

Joacim Eliasson (S)
Justerande

Arne Hellsten

Lennart Gustavsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-29

Anslag sätts upp

2021-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESLISTA
Ordinarie
ledamot
Lennart Gustavsson
Mikael Abrahamsson
Arne Hellsten
Anna Harr
Jeanette Norberg
Cecilia Festin Stenlund
Petter Hultdin
Roger Oskarsson
Börje Stenlund
Lena Nyström
Ylva Olofsson
Stefan Lundgren
Kim Bergström
Joacim Eliasson
Ethel Cavén
Emil Högberg
Siv Stenberg
Jessica Höglund
Charlotte Hultdin
Simon Morén
Emil Stråhle
Stefan Larsson
Åsa Gustafsson
Marjet Gustavsson
Ove Stenlund
Summa
Avstår
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OMRÖSTNINGAR
Tjänstgörande
ersättare

Ingela Westerlund
Svahn

Claes-Göran Wikström

Ingen ersättare
Ingen ersättare

Ulrika Bergstedt
Ulf Wikman
Jakob Stenlund
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§ 72
Godkännande av dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign
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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

Samhällsvetenskapsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Teknikprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet.
Beslutsexpediering

Erik Lindblom
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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 ekonoJusteringsmännens sign
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miska 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 om 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 på 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 likvärdig kostnad, vilket gagnar både elever och samarbetskommuner.
Justeringsmännens sign
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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 barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och handel- och serviceprogrammet är kvinnodominerade. VVS- och fastighetsprogrammet, byggoch anläggningsprogrammet och industriprogrammet är mansdominerade.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
Utbildningsutskottet protokoll, § 16/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 139/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
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.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- 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.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2021.161/71

Antagande av Handlingsplan för att stärka barns rättigheter
Konventionen om barnets rättigheter, den s k barnkonventionen, antogs
av FN:s generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige 1990. För
att synliggöra barns rättigheter ytterligare och skapa en grund för ett
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet där rättigheterna ses
utifrån ett helhetsperspektiv blev barnkonventionen lag den 1 januari
2020.
Under våren och hösten 2021 har tre personer anställda inom Malå
kommun utbildat sig till barnrättsstrateger via Länsstyrelsen i Västerbotten. Som en del i denna utbildning ingick att ta fram en handlingsplan
för att stärka barns rättigheter och i deras fall valde de att göra en kommunövergripande handlingsplan eftersom denna saknas i kommunen.
I handlingsplanen gjordes en kortare nulägesbeskrivning hos kommunchef, verksamhetschefer samt VD för Malåbostaden AB. Det framkom i
nulägesbeskrivningen att det arbetas med barnperspektiv och barnrättsfrågor inom flera verksamheter men att det saknas en förankring och
samsyn för hur arbetet med barnrätt ska se ut, genomföras och följas
upp.
Bedömning
Varje kommun bör ha en handlingsplan för hur man kommunövergripande arbetar med att implementera barnkonventionen i alla kommunens verksamheter och bolag samt hur man synliggör barnens rätt i alla
frågor som direkt eller indirekt rör barn.
För att lyckas med implementeringen av barnkonventionen i kommunen
finns i handlingsplanen mål uppsatta samt åtgärder som bör genomföras under en fyraårsperiod. Hur verksamheterna och bolagen arbetar
med barnrätt bör följas upp och redovisas årligen följt av eventuell revidering av handlingsplanen.
BESLUTSUNDERLAG
Jeanette Norbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 76/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 140/21.

Justeringsmännens sign
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Jeanette Norberg, Stefan Lundgren, Gunilla Bottke, budgetberedn/Lennart G, Lina Dahlbäck
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättad Handlingsplan för att stärka barns rättigheter antas med följande
ändring. På sida 6 under rubriken 4 Åtgärder/ 4.1 Styrning, ledning och
organisation/Mål ändras sista meningen lydande Att kommunen tillsätter
en barnrättssamordnare med ansvar att leda barnrättsarbetet i kommunen
tillsammans med tjänstepersoner från de olika verksamheterna. till att lyda
Att kommunen utser en barnrättssamordnare med ansvar att leda barnrättsarbetet i kommunen tillsammans med tjänstepersoner från de olika
verksamheterna. Resurser för barnrättsarbete beaktas i kommande
budgetarbete.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättad Handlingsplan för att stärka barns rättigheter antas med följande ändring.
På sida 6 under rubriken 4 Åtgärder/4.1 Styrning, ledning och organisation/Mål ändras sista meningen lydande Att kommunen tillsätter en barnrättssamordnare med ansvar att leda barnrättsarbetet i kommunen tillsammans med tjänstepersoner från de olika verksamheterna. till att lyda
Att kommunen utser en barnrättssamordnare med ansvar att leda barnrättsarbetet i kommunen tillsammans med tjänstepersoner från de olika
verksamheterna.
- Resurser för barnrättsarbete beaktas i kommande budgetarbete.

-----
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Dnr 2021.137/51

Fastställande av Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2022 - 2025
Alla kommuner ska årligen ta fram en kollektivtrafikplan som behandlar
det innevarande året samt åren som följer. Den framtagna kollektivtrafikplanen är uppdelad i fem avsnitt: inledning, nuläge, mål och transportpolitiska ambitioner samt utvecklingsområden.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-04-13, § 113 har kollektivtrafikplanen remitterats till de politiska partierna samt till de trafikutövare som
är verksamma i Malå kommun. Det svar som inkommit har beaktats i
kollektivtrafikplanen. Det har också genomförts ett dialogmöte med utvecklingsavdelningen om vilka utvecklingsbehov näringslivet har framfört. Det har också genomförts ett dialogmöte med bussbolag.
I Kollektivtrafikplanen 2022 - 2025 är all statistik och fakta uppdaterad.
BESLUTSUNDERLAG
Evelina Gustavssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 71/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 141/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2022 - 2025 fastställs. Malå kommun ska i olika sammanhang verka för att skolskjutsar ska vara tillgängliga för allmänheten.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2022 - 2025 fastställs.
- Malå kommun ska i olika sammanhang verka för att skolskjutsar ska
vara tillgängliga för allmänheten.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Region Västerbotten/Kollektivtrafikmyndigheten, Evelina
Gustavsson
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Dnr 2021.167/10

Fastställande av Bredbandsstrategi 2021 - 2025
Region Västerbotten har tillsammans med kommunerna i Västerbotten,
förutom Umeå och Skellefteå, tagit fram en ny bredbandsstrategi. Den
gamla strategin behövde ses över och den nya behövs för framtida ansökningar om bidrag för stödmedel till utbyggnad av bredbandsnätet.
Bedömning
Den nya strategin speglar verkligheten på ett bra sätt. Vi har tillsammans i Västerbotten tagit fram detta förslag och den blir ett bra stöd för
kommande arbete med bredbandet.
BESLUTSUNDERLAG
Rune Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 74/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 142/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Bredbandsstrategi 2021 - 2025 fastställs. Bredbandsstrategi för Malå kommun 2015 - 2020, fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-23, § 87
upphör att gälla.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Bredbandsstrategi 2021 - 2025 fastställs.
- Bredbandsstrategi för Malå kommun 2015 - 2020, fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-23, § 87 upphör att gälla.
-----
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Dnr 2021.191/46

Antagande av Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen - Malå/
Norsjö miljö- och byggnämnd
Mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning 2017/625 började gälla i
december 2019 och att det i april 2021 gjordes anpassningar av svenska lagar och förordningar har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
uppdaterat underlagen för kommunernas taxesättning inom livsmedelskontrollen. Bland annat har det nya begreppet annan offentlig verksamhet införts och det möjliggörs för en successiv övergång till efterhandsdebitering. Det finns också flera andra nyheter i underlaget, till exempel
möjliggörs en ökad avgiftsfinansiering för RASFF-ärenden.
Bedömning
Miljö- och byggnämnden har utgått ifrån SKR:s underlag för ny taxa för
avgifter inom livsmedelslagstiftningen. Timavgiften är för närvarande
(2021) 993 kronor per timme för registrering och extra kontroll samt
1 203 kronor per timme för planerad kontroll.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 97/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 143/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Taxa
för avgifter inom livsmedelslagstiftningen antas. Taxan träder i kraft
2022-01-01.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen antas.
- Taxan träder i kraft 2022-01-01.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2021.208/40

Avtalssamverkan - Ingå avtal avseende avfallssamverkan inom ramen
för Region 10
Samverkan mellan våra kommuner och deras avfallsingenjörer har pågått i många år, främst genom Samrådsgrupp avfall. Samverkan föreslås nu att utökas genom ett formaliserat samarbete mellan kommunerna i Region 10.
Samarbetet behövs då kommunerna i inlandet står inför nya utmaningar
om avfallshantering. Stora avstånd inom kommunen, långa vintrar och
minskande befolkning tillsammans med ökade lagkrav ställer oss inför
nya utmaningar. Tillsammans blir vi starkare och kan på så sätt skapa
möjligheter till mer återvinning, kortare transporter och framför allt att
hålla avgifterna nere i våra taxor.
De som idag representerarar kommunerna, inom samarbetet för avfallshantering, är helt överens om att vi står inför utmaningar som ingen av
oss kommer att klara på egen hand. Med utökade krav på alla nivårer
är kommunöverskridande samarbete en förutsättning.
De största områdena som en samverkan bedöms beröra är:
- Administration
- Extern information
- Upphandlingar
- Insamling av hushållsavfall
- Insamling av avfall med producentansvar samt tillhörande avsättning
- Transport av organiskt avfall
- Insamling och avsättning för slam
- Planering, insamling och avsättning för tillkommande avfallsfraktioner,
ex textil
- Gemensamma programvaror.
BESLUTSUNDERLAG
Trepartens renhållningsnämnds protokoll, § 30/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 165/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Samverkansavtalet godkänns.
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BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Samverkansavtalet godkänns.
-----
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§ 79

Blad nr

15

Dnr 2021.200/10

Redovisning av medborgarförslag som inte har beretts färdigt
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa medborgarförslag som inte har beretts färdigt
inom sex månader.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige har då möjligheten att avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
I dagsläget finns ett medborgarförslag som inte har hunnits besvaras
inom handläggningstiden på sex månader;
- Sandning av gång- och cykelvägar (dnr 2020.194/09)
Dialog har hållits med förslagsställaren och beslut planeras att kunna
fattas vid kommunstyrelsen sammanträde den 22 februari 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 156/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Redovisningen av medborgarförslag som inte har beretts färdigt godkänns.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Redovisningen av medborgarförslag som inte har beretts färdigt godkänns.
-----
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§ 80
Redovisning av meddelanden
Skellefteå kommun/Gemensam
överförmyndarnämnd

Protokoll 2021-10-13
Protokoll 2021-11-09
Beslut 2021-10-13 § 103
Sammanträdesdagar 2022

Norsjö kommun/Trepartens
renhållningsnämnd

Protokoll 2021-09-28

Malå Energi- och Industri AB

Beslut 2021-10-19 § 71
Styrkort 2022

NTF Västerbotten

Tillståndsmätning på cykeloch mopedhjälmsanvändning.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av meddelandena godkänns.
-----
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