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§ 3

Fastställande av dagordningen

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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§ 4 Dnr 2020.151/61

Skellefteå kommun som huvudman för fjärrbaserad gymnasieutbildning

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.

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 
2021.

Skellefteå kommun kommer att anpassa fyra gymnasieprogram, med 
sammanlagt ett tiotal inriktningar, för fjärrundervisning: 
samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, 
teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. 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.

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. Under årskurs 1 ansvarar hemkommunen 
även för nätverk, skolmåltider och elevresor.

Stor vikt kommer att läggas vid att eleverna som studerar 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.

Ekonomi

Hemkommunen betalar 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 
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elever (10 per program). Vid annat elevtal som påverkar de ekonomiska 
förutsättningarna sker samråd med samarbetskommunerna om 
förändrad dimensionering. Under elevens andra och tredje år, i 
Skellefteå, betalar hemkommunen interkommunal ersättning. 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.

Höstterminen 2022 planeras för en utökning av fjärrverksamheten så att 
även yrkesprogram i form av lärlingsutbildning erbjuds via 
fjärrundervisning. 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.

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. 

För att elever ska kunna ansöka till, antas till och påbörja den 
fjärranpassade gymnasieutbildningen hösten 2021 krävs beslut om att 
samarbetskommunerna ska fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet. 

Bedömningen är att de fjärranpassade gymnasieutbildningarna skulle 
bidra till ett mer allsidigt och attraktivt utbildningsutbud till en lägre 
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 2021 är samhällsvetenskapsprogrammet traditionellt sett 
kvinnodominerat och teknikprogrammet mansdominerat, medan 
könsfördelningen på ekonomi- respektive naturvetenskapsprogrammet 
är relativt jämn. Jämställdhetsperspektivet bör fortsatt beaktas, inte 
minst vid en utökning av den fjärranpassade gymnasieutbildningen.

BESLUTSUNDERLAG

Erik Lindbloms tjänsteutlåtande 2020-10-08.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Samarbetskommunerna fortsätter arbetet med att 
utveckla/anpassa gymnasieprogram för fjärrundervisning i 
Skellefteåregionen med utbildningsstart höstterminen 2021. 
Utbildningsavdelningen i Malå kommun åtar sig att säkerställa att 
hemkommunens ansvar i samarbetet uppfylls.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Samarbetskommunerna fortsätter arbetet med att utveckla/anpassa 
gymnasieprogram för fjärrundervisning i Skellefteåregionen med 
utbildningsstart höstterminen 2021. 

- Utbildningsavdelningen i Malå kommun åtar sig att säkerställa att 
hemkommunens ansvar i samarbetet uppfylls.

-----
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§ 5 Dnr 2020.168/04

Godkännande av kommunstyrelsens internbudget 2021

Allmänna avdelningen har arbetat med att upprätta förslag till 
internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2021. 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 195 514 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. Utbildningsavdelningen och sociala avdelningen har 
sina budgetramar från framförallt prislappsverksamheterna, och f.d. 
kultur och fritidsavdelningen ingår i sin helhet under allmänna 
avdelningen. 

I prioriteringsunderlaget tydliggörs var de olika prioriteringarna tillhör. 

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

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande 2020-10-13.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Internbudget för kommunstyrelsen 2021 
godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Internbudget för kommunstyrelsen 2021 godkänns.

-----
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§ 6 Dnr 2020.161/04

Budget 2021 - Kommunstyrelsens styrkort samt mätetal 2021

Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort för 2021. Enligt styrprinciperna 
för budget- och uppföljningsprocessen ska styrelse, nämnder och bolag 
fastställa sina styrkort året innan aktuellt budgetår, ex år 2020 fastställer 
man styrkorten för 2021.

Kommunchef och avdelningschefer för utbildningsavdelningen och 
sociala avdelningen har arbetat fram ett förslag till kommunsytrelsens 
mål för 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2020-10-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia F Stenlund (L): Kommunstyrelsens styrkort 2021 fastställs med 
följande ändringar: punkten 7 under utveckling/tillväxt; ”Antalet kultur- 
och fritidsaktivieteter som attraherar män och kvinnor i åldern 25-40 år 
ska öka” tas bort.

Jeanette Norberg (S): Kommunstyrelsens styrkort 2021 fastställs med 
följande ändringar: Mätetal under utveckling/tillväxt; ”Antal elever inom 
yrkesvuxutbildningar” byts ut till ”Andel elever i procent som beviljats 
yrkesvuxutbildningar ska öka”. Samt ”Antal legitimerade lärare läsår 80 
%” byts ut till ”Andelen legitimerade lärare ökar”.

FÖRSLAGSORDNING

Ordförande ställer proposition på Cecilia F Stenlunds och Jeanette 
Norbergs förslag och finner att utbildningsutskottet bifaller densamma.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Kommunstyrelsens styrkort 2021 fastställs med följande ändringar:

Punkten 7 under utveckling/tillväxt; ”Antalet kultur- och 
fritidsaktivieteter som attraherar män och kvinnor i åldern 25-40 år ska 
öka” tas bort. Mätetal under utveckling/tillväxt; ”Antal elever inom 
yrkesvuxutbildningar” byts ut till ”Andel elever i procent som beviljats 
yrkesvuxutbildningar ska öka”. Samt ”Andel legitimerade lärare läsår 
80 %” byts ut till ”Andelen legitimerade lärare ökar”.

-----
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§ 7 Dnr 2020.158/21

Fastställande av Bostadsförsörjningsprogram för Malå kommun

Varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Rikt-
linjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod. 

Arbetet med att ta fram Bostadsförsörjningsprogrammet för Malå kom-
mun har skett i samarbete med omsorgsavdelningen, utvecklingsavdel-
ningen, Malåbostaden AB samt Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.

Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på remiss till de politiska 
partierna i Malå kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Väster-
botten, Boverket, intilliggande kommuner och till de fastighetsbolag som 
finns i kommunen. Under remisstiden har Bostadsförsörjningsprogram-
met också legat ute på Malå kommuns hemsida så att allmänheten kun-
de lämna synpunkter.

Synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen i Västerbotten, Vänsterpar-
tiet i Malå och Liberalerna i Malå. Synpunkterna har beaktats i förslaget 
till Bostadsförsörjningsprogrammet. 

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande 2020-10-06.

PROTOKOLLSANTECKNING

Cecilia F Stenlund (L) och Anna-Stina Bergström (V) lämnar följande 
protokollsanteckning: ”Vänsterpartiet och Liberalernas remissvar 
angående boende för äldre bör beaktas och inarbetas i 
bostadsförsörjningsprogrammet”.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram 
fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram fastställs.

-----
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§ 8 Dnr 2020.164/00

Utvärdering av verksamhetsindelning

Kommunfullmäktige fastställde 2020-03-09 § 2 verksamhetsindelning 
för kommunstyrelsens verksamheter i den nya politiska organisationen.
Man beslutade även att en utvärdering av verksamhetsindelningen 
skulle redovisas i kommunfullmäktige 2020-11-30.

Verksamhetsindelningen började att gälla 2020-07-01 och har fungerat 
bra under den första tiden. Under arbetet med utredningen av 
tjänsteorganisationen har det framkommit att en del verksamheter 
behöver flyttas till en annan avdelning. 

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2020-10-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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§ 9 Dnr 2020.165/00

Utvärdering av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen och dess utskott

Kommunfullmäktige fastställde 2020-03-09 § 3 ett ny gemensamt 
reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och 
dess utskott.

Man beslutade även att en utvärdering av reglementet skulle redovisas i 
kommunfullmäktige 2020-11-30.

Det gemensamma reglementet började att gälla 2020-07-01 och har 
fungerat bra under den första tiden. 

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2020-10-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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§ 10 Dnr 2020.159/00

Upphävande av fastställd verksamhetsindelning - ny politisk 
organisation

Ett beslut togs i kommunfullmäktige, 2020-03-09 § 2, om att fastställa 
verksamhetsindelning i den nya politiska organisationen. Verksamhets-
indelningen började gälla från och med 2020-07-01. 

Verksamhetsindelningen finns även i dokumentet ”Gemensamt regle-
mentet för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess 
utskott” vilket innebär att när verksamheter flyttas/ändras så måste två 
dokument upphöra att gälla och två nya dokument måste fastställas. 
För att komma ifrån det här dubbelarbetet så föreslås att det ena doku-
mentet upphör att gälla.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande 2020-10-07.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Verksamhetsindelning fastställd av 
kommunfullmäktige, 2020-03-09 § 2, upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Verksamhetsindelning fastställd av kommunfullmäktige, 2020-03-09 § 
2, upphör att gälla.

-----
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§ 11 Dnr 2020.163/00

Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning

Delegationsförteckningen behöver ses över regelbundet för att bli så 
komplett som möjligt. Felaktigheter har upptäckts och ändringar före-
slås av tjänstepersoner på sociala avdelningen och på allmänna avdel-
ningen. Förslag på ändringar i kommunstyrelsens delegationsförteck-
ning finns i separat dokument.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande 2020-10-13.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Upprättat förslag till kommunstyrelsens 
delegationsförteckning fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Upprättat förslag till kommunstyrelsens delegationsförteckning 
fastställs.

-----
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§ 12 Dnr 2020.157/00

Fastställande av nytt Gemensamt reglemente för Malå kommuns 
nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott

Verksamhetsindelningen har granskats och två verksamheter föreslås 
omfattas av ett annat utskott än vad de gör i dagsläget. Berörda tjänste-
personer har varit delaktiga i förslaget.

- Fritidsgården föreslås omfattas av allmänna utskottet istället för av 
utbildningsutskottet.

- Produktionsköket förslås omfattas av utbildningsutskottet istället för 
av allmänna utskottet.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande 2020-10-12.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Tidigare fastställt Gemensamt reglemente för 
Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelser och dess utskott 
upphör att gälla. Upprättat förslag till nytt Gemensamt reglemente för 
Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott 
fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Tidigare fastställt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelser och dess utskott upphör att gälla. 

- Upprättat förslag till nytt Gemensamt reglemente för Malå kommuns 
nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott fastställs.

-----
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