
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum  
Utbildningsutskottet 2022-03-08 (1) 

 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl. 10.30-10.45 
  
 
Beslutande Fredrik Iderström (V) 

 Jeanette Norberg (S) 
 Cecilia F Stenlund (L) 
 
 
Övriga deltagande   
Ej tjänstgörande ledamöter Ruth Hellsten (ML) 
 
Tjänstepersoner  Erik Lindblom, skolchef 
  Lisa Nilsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera Jeanette Norberg 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag den 15 mars 2022, kl. 10.30 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 5 - 8 
  Lisa Nilsson    
      
 Ordförande     
  Fredrik Iderström    
      
 Justerande     
  Jeanette Norberg    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Utbildningsutskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-03-08 
 
Anslag sätts upp  2022-03-15 Anslag tas ner 2022-04-06 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Utbildningsutskottet 2022-03-08 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 5     
 
Godkännande av dagordningen 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Fredrik Iderström (V): Dagordningen godkänns. 

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

 

§ 6    Dnr 2022.34/04 
 
Fastställande av interkommunal ersättning 2023 
 
Förslag till interkommunal ersättning är upprättat för grundskoleutbild-
ning i kronor per elev och avseende läsåret 2023.  
 
Beräkningen är gjord enligt riktlinjer för beräkning av interkommunala 
avgifter avseende barn och unga upp till 16 år inom Västerbottens län. 
Kostnader för skolskjuts ingår ej.  
 
Ersättningen är beräknad utifrån bokslut 2021.  
 
Nilaskolan, Förskoleklass    91 724 kr  
Nilaskolan, 1-3      106 696 kr  
Nilaskolan, 4-6      101 607 kr  
Nilaskolan, 7-9      113 591 kr 
 
Ärendet bedöms jämställt och påverkar flickor/kvinnor, pojkar/män lika.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Fredrik Iderström (V): Upprättat förslag för interkommunal avgift år 2023 
fastställs. 

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag för interkommunal avgift år 2023 fastställs. 
 
----- 
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 Sammanträdesdatum Blad nr 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 7    Dnr 2022.46/02 
 
Införande av visselblåsarfunktion i Malå kommun 
 
Enligt EU-direktiv (EU) 2019/1937, kommer nya rättsliga skyldigheter 
för samtliga kommuner. Lag (2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden trädde i kraft i Sverige den 17 decem-
ber 2021. Samtliga arbetsgivare med mer än 50 anställda, inklusive 
kommuner och regioner, måste inrätta en visselblåsarfunktion. I lagens 
5 kap ”Interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering 
och uppföljning” framställs de krav som visselblåsarfunktionen ska upp-
fylla. 
 
Funktionen innebär bland annat att kommunen ska ge möjlighet till rap-
portering av misstänkta oegentligheter och överträdelser av lagar och 
regelverk i särskilt utformade rapporteringskanaler. En anställd eller 
medborgare kan göra en anmälan om de misstänker att någon med le-
dande ställning inom kommunen ägnar sig åt oegentligheter och/eller 
allvarliga missförhållanden. Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera 
på signaler från medborgare och medarbetare.  
 
Tillämpningen av kraven inom lagens 5 kapitel ska ske i och med den 
17 juli 2022 för offentlig sektor. 
 
Malå kommun har en synpunktshantering idag, och Visselblåsarfunktio-
nen kan ses som en fristående struktur men ändå ett komplement till in-
hämtning av medborgares och medarbetares feedback till den offentliga 
verksamheten. Det blir viktigt att särskilja de två insamlingsmetoderna 
eftersom visselblåsarfunktionen, om hanterad enligt lagkravet, ger ett 
utökat skydd till den som rapporterar. Instruktioner och dokumentation 
kommer att innehålla bland annat förtydliganden av anonyma anmäl-
ningar, hanteringsprocessen, återkopplingsprocess och olika sätt man 
kan ”visselblåsa” på. 
 
Malå kommun har därför att upprätta funktion samt implementera den-
samma, samt tydligt kommunicera innan den 17 juli 2022. 
 
På marknaden finns nu många företag som erbjuder tjänster för att han-
tera funktionen, rapporteringen och uppföljningen. Detta kan tas i beak-
tande inför beslut. 
 
Ekonomi  
 
I det fall en extern tjänst upphandlas och köps in kan uppskattningsvis 
en uppläggnings- och årskostnad på mellan ca 35 000 SEK och 50 000 
SEK år ett innefattas. Juridisk utredning tillkommer med ca 2 500 SEK/ 
timme vid behov. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

 
Tidsbegränsning/tidsperspektiv  
 
Visselblåsarfunktionen ska implementeras senast den 17 juli 2022. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Fredrik Iderström (V): Kommunchef får tillsammans med HR-chef upp-
draget att initiera arbetet med införande av visselblåsarfunktion i Malå 
kommun. Slutgiltigt förslag till visselblåsarfunktion presenteras till kom-
munstyrelsens sammanträde senast 7 juni 2022. 

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Kommunchef får tillsammans med HR-chef uppdraget att initiera arbe-

tet med införande av visselblåsarfunktion i Malå kommun. 
 
- Slutgiltigt förslag till visselblåsarfunktion presenteras till kommunsty-

relsens sammanträde senast 7 juni 2022.  
 
----- 
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§ 8    Dnr 2022.35/60 
 
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 20/2 2022 har 6 anmälningar om 
kränkande behandling inkommit till Utbildningsavdelningen. Samtliga 6 
anmälningar finns inom grundskolans verksamheter. Samma period 
2021 inkom 8 anmälningar. Förhoppningsvis är minskningen en trend 
och ett bevis för att våra insatser börjar betala av sig. Mer detaljerad in-
formation gällande de aktuella anmälningarna redovisas i bilagan. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande 
Statistikrapport februari 2022 
 
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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