
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-24
(35)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 15.05

Ajournering Kl 9.10 - 9.30 kaffe
Kl 10.30 - 10.35 
Kl 11.00 - 11.15
Kl 11.30 - 12.05 Region Västerbotten informerar via länk om Inera
Kl 12.05 - 13.00 lunch

Beslutande Lennart Gustavsson (V)
Fredrik Iderström (V), ersättare för Siv Stenberg (V)
Petter Lundström (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Jeanette Hallin (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Ebbe Bergstedt, enh chef/fastighetsenh, § 37
Catrin Björck, sekr Anna-Karin Horney, enh chef/utv avd, § 36, 39
Inger Selin, kommunsekr, § 31-32 Lars Grundberg, tekn chef, § 36

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Fredrik Iderström

Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag den 24 mars kl 15.30

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 41
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Cecilia F Stenlund

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-03-24

Anslag sätts upp 2020-03-24 Anslag tas ner 2020-04-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-24
(35)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 15.05

Ajournering Kl 9.10 - 9.30 kaffe
Kl 10.30 - 10.35 
Kl 11.00 - 11.15
Kl 11.30 - 12.05 Region Västerbotten informerar via länk om Inera
Kl 12.05 - 13.00 lunch

Beslutande Lennart Gustavsson (V)
Fredrik Iderström (V), ersättare för Siv Stenberg (V)
Petter Lundström (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Jeanette Hallin (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Ebbe Bergstedt, enh chef/fastighetsenh, § 37
Catrin Björck, sekr Anna-Karin Horney, enh chef/utv avd, § 36, 39
Inger Selin, kommunsekr, § 31-32 Lars Grundberg, tekn chef, § 36

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Fredrik Iderström

Justeringens plats och tid Kommunkontoret fredag den 3 april 2020, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 29-40, 42-49
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Cecilia F Stenlund

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-03-24

Anslag sätts upp 2020-04-03 Anslag tas ner 2020-04-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 29

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2020

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2020

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2020.47/04

Årsredovisning 2019

Administrativa avdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för 
2019 års förvaltning.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Årsredovisning för 2019 års förvaltning för 
Malå kommun godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Årsredovisning för 2019 års förvaltning för Malå kommun godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020.32/10

Uppföljning av samtliga internkontrollplaner 2019

Nämnderna/styrelsen ska varje år upprätta en särskild plan för den in-
terna kontrollen. Internkontrollplanen ska följas upp och uppföljningen 
ska innehålla omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt 
vidtagna åtgärder. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över samtliga 
nämnders verksamhet och har därmed ansvaret för den interna kontrol-
len på ett kommunövergripande plan. Styrelsen ska redovisa samman-
ställningen av rapporterna från föregående år till kommunfullmäktige se-
nast i april månad. 

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Uppföljningen av styrelsens/nämndernas in-
ternkontrollplaner godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Uppföljningen av styrelsens/nämndernas internkontrollplaner god-
känns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2020.46/00

Fastställande av nytt reglemente för intern kontroll i Malå kommun

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas/styrelsens 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana. Styrel-
sen ska också informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala bolagen. 

Då bolagen har årsstämma i maj, kan intern kontroll redovisas som 
meddelande/delgivning först vid kommunstyrelsens och kommunfull-
mäktiges sammanträden i juni. I Reglemente för intern kontroll i Malå 
kommun, har text lagts till på sidan 4, under rubriken ”Kommunstyrel-
sens skyldigheter” enligt följande.

Då bolagen har årsstämma i maj redovisas den interna kontrollen från 
bolagen som en delgivning vid kommunstyrelsens och kommunfullmäk-
tiges sammanträden i juni.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Nytt Reglemente för intern kontroll i Malå kom-
mun fastställs. Tidigare fastställt Reglemente för intern kontroll i Malå 
kommun upphör att gälla. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Nytt Reglemente för intern kontroll i Malå kommun fastställs.

- Tidigare fastställt Reglemente för intern kontroll i Malå kommun upp-
hör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2020.39/04

Månadsuppföljning - Uppmaning till återhållsamhet i kommunens verk-
samheter

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-28, § 206 att avdelningscheferna 
samt VD i bolagen ska varje månad, tillsvidare, avrapportera sin verk-
samhets ekonomi med åtgärdsplan vid befarat underskott till kommun-
styrelsen.

Under hösten 2019 infördes ett nytt system för budget och uppföljning. 
Förverkligandet av systemet påbörjades i januari 2020 och har tagit 
längre tid än beräknat, då arbetssättet för budget och uppföljning är 
nytt. På grund av detta har inte uppföljning kunnat genomföras till da-
gens sammanträde.

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2020.44/04

Budget 2021 - Budgetförutsättningar 2021

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen ut-
arbetat förslag till budgetförutsättningar 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 3/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Budgetförutsättningar 2021 fastställs enligt upprättat förslag.

Cecilia F Stenlund (L): Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2021 
fastställs med följande tillägg. På sida 5, under rubriken Målstyrning 
ska i ett eget stycke direkt under inledningstexten om målstyrning föl-
jande text skrivas in. Fet text är målen för varje perspektiv. Punkterna 
under varje mål är exempel för tydliggörande.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Lennart Gustavssons förslag. 

Omröstning begärs.

FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING

Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar ja.
Den som bifaller Cecilia F Stenlunds förslag röstar nej.

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Ja-röster: Lennart Gustavsson (V), Fredrik Iderström (V), Petter Lund-
ström (V) och Arne Hellsten (ML).

Nej-röster: Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S), Jeanette Hallin 
(S), Cecilia F Stenlund (L) och Stefan Lundgren (L).

Med 4 ja-röster och 5-nej röster bifaller kommunstyrelsen Cecilia F 
Stenlunds förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2021 fastställs med följande 
tillägg. 

På sida 5, under rubriken Målstyrning ska i ett eget stycke direkt un-
der inledningstexten om målstyrning följande text skrivas in. Fet text är 
målen för varje perspektiv. Punkterna under varje mål är exempel för 
tydliggörande.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020.43/04

Budget 2021 - Tekniska budgetramar 2021

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen ut-
ifrån resursfördelningsmodellen utarbetat förslag till tekniska budgetra-
mar för 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 2/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Tekniska budgetramar 2021 fastställs enligt upprättat förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Tekniska budgetramar 2021 fastställs enligt upprättat förslag.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2020.22/08

Utveckling av Nölviken - projekt Entré Malå

Malå kommun är ett Sverige i miniatyr, vilket återspeglas i en bred och 
dynamisk näringslivsstruktur. Platsbaserad näringslivsutveckling för fler 
och växande företag har hög prioritet. Här finns en stark tradition av 
entreprenörskap med ursprung i de rika naturresurserna - skogen, jor-
den, malmen och renen.

För att få ett starkare näringsliv är det viktigt hitta verktyg och stödja de 
företag som har förutsättningar att utvecklas och växa. Ett bredare nä-
ringsliv är en förutsättning för ett attraktivt samhälle där alla ges möjlig-
het att utvecklas. Det företagen uttryckt är behovet av fysiska investe-
ringar som tillgängliggör såväl natur som Malå som plats att upptäcka, 
uppleva och utforska. Och som även synliggör vilka företag som finns i 
Malå kommun och vad Malå har att erbjuda besökaren. 

Det samiska namnet på Malå är Máláge. 

I Malå kommun finns Sveriges sydligaste skogssameby och Malå kom-
mun är samisk förvaltningskommun. I detta projekt/denna insats är må-
let att vi tillsammans, genom formaliserad tvärsektoriell samverkan, 
skapar förutsättningar för en trafiksäker, långsiktigt hållbar utveckling av 
Entré Máláge/Malå med en lokal skogsamisk profil (genom byggnation-
er och utsmyckning).

Problembeskrivning

Projektet/insatsen syftar till att öka tillgängligheten för alla typer av be-
sökare. I dagsläget, efter att en del av Trafikverkets projekt Ny väg 370 
färdigställts, har vi identifierat intressanta utvecklingsmöjligheter. 

Många trafikanter hänförs över den vackra utsikten på krönet och stan-
nar till sina bilar för att titta och ta bilder. Vår vackra miljö är enkelt be-
skrivet en utmaning i sammanhanget. Problemet är bristande trafiksä-
kerhet och yta för att stanna fordon. Det finns ett behov av förtydligande 
av vägutrymmen avsedda för olika typer trafikanter; bilister, motorcyklis-
ter, cyklister, fotgängare och rörelsehindrade. Den nya GC-vägen längs 
Nölviken innebär hög trafiksäkerhet för cyklister, fotgängare och rörel-
sehindrade, jämfört med den nya vägen 370. Avsikten med projektet/ 
insatsen är att utveckla och möjliggöra den vackra vyn, i samverkan, för 
en trafiksäker och välkomnande entré till Malå, för alla typer av trafikan-
ter. Det handlar om åtgärder för både ekonomisk-, social- och ekologisk 
hållbarhet. Insatsen innebär att anlägga en gångstig för oskyddade tra-
fikanter som förbinder rekreationsområdet Nölviken, som nås via den 

KF, KS, KSBB, kn chef, ledn grp, ut-
veckl grp, styrgrp proj 1,76, Malå 
Sameby, Företagarna i Malå, LRF i 
Malå o Norsjö
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

nya GC-vägen och utsiktsplatsen Entré Malå, i anslutning till väg 370. 
Och bilister som stannar till vid Entré Malå kan parkera bilen och pro-
menera ned via gångstigen till rekreationsområdet Nölviken. Vidare har 
Malå kommun för avsikt att, i samarbete med näringslivet i Malå, uppfö-
ra ett utsiktstorn ett par hundra meter från utsiktsplatsen Entré Malå. 
Även här ska en gångstig för oskyddade trafikanter iordningställas. An-
sökan om LONA-finansiering av utsiktstornet har tillsänts länsstyrelsen. 
Beslut väntas under mars månad.
 
Besöksnäringen finns i hela länet och är viktig för sysselsättningen i 
Malå kommun och har potential att öka.

* Entré Malå ligger i anslutning till väg 370 där det enligt Trafikverket 
passerar 1 806 ådt (årsmedeldygnstrafik) = 659 190 fordon per år. 

Projektägare/Huvudman: Malå kommun

Styrgrupp: Utvecklingsgruppen Malå kommun

Arbetsgrupp: Arne Hellsten/kommunstyrelsens andre vice ordförande, 
Anna-Karin Horney/enhetschef utvecklingsavdelningen, Lars Grund-
berg/teknisk chef. 

Projektledare/kontaktperson: Anna-Karin Horney, enhetschef utveck-
lingsavdelningen

Kostnadskalkyl:

Ekonomi

Anläggningsarbete 770 000
(Schaktiordningställande väg och parke-
ring, fylla bergkross och bärlager, belägg-
ning ATB 11 4 cm 1 065 m2, schakt för el 
och fiber, montering/inkoppling av 6 stol-
par kabel 700 meter, utsmyckning, vind-
skydd, fikabord, skylt och målning av par-
keringar)

Anslutning gång- och cykelväg 50 000
Markköp 40 000
Bredband 25 000
Elanslutning 115 000
WC 150 000 
Digital skärm 100 000 

Totalt: 1 250 000
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Finansiering:

Ekonomi

Malå kommun via projekt 1,76 500 000
Privat näringsliv 150 000 *
Region Västerbotten 600 000

Totalt: 1 250 000

Fortsatt drift efter projektets/insatsens genomförande:

Plogning (vinter) - Trafikverket
Drift och underhåll Entré Máláge/Malå - Malå kommun

Entré Malå, planskiss

BESLUTSUNDERLAG

Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Entré Malå ska genomföras enligt upprättat förslag.

BESLUT

- Entré Malå ska genomföras enligt upprättat förslag.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr
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§ 37 Dnr 2020.18/82

Fortsatt drift av ishallen i Malå

Nedanstående redovisning gjordes vid kommunstyrelsens sammanträ-
de 2020-02-18.

Kylanläggningen i ishallen i Malå har under de senaste åren haft stora 
problem med läckage av ammoniak, trasiga vevaxeltätningar, kretskort 
som gått sönder m m. Under hösten 2017 rengjordes värmeväxlarna 
och kompressorerna genomgick en mindre service. Under de senaste 
åren har man haft problem med driftsättning av anläggningen. Hösten 
2019 togs beslut om att köra, trots de kända problem som finns, efter 
påtryckning från medborgarna. Under 2019 och 2020 körs anläggning-
en med de brister man känner till - läckande värmeväxlare (kaliumklorid 
kristalliseras på utsidan), läckande vevaxeltätningar och problem med 
effektstyrningen för kompressor 2 m m.

För närvarande finns det tre alternativ till att fortsätta driften av ishallen.

1. Under våren/försommaren 2020 besiktar man åter anläggningen. 
Förutsatt att den blir godkänd, fortsätter man att köra anläggningen 
med de kända bristerna som finns (som ansvarig för arbetsmiljön vill 
föredraganden då returnera ansvaret eftersom man inte kan garan-
tera att det sker något haveri i anläggningen främst kopplat mot risk-
bedömning och ammoniakläckage).

2. Under våren/försommaren 2020 genomförs byte av värmeväxlare, 
vevaxeltätningar och effektstyrning. Under 2021 renoveras kompres-
sor 1, under 2022 renoveras kompressor 2. Bedömd investering per 
år är ca 450 000 kronor. Samt att översyn av styrningen av anlägg-
ningen ses över, alternativt byts ut.

3. Nyinvestering i nytt aggregat. Bedömd investering är 4 000 000 kro-
nor.

Oavsett vilken riktning Malå kommun väljer att gå så krävs att denna 
kommuniceras politiskt till medborgarna.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 10 att återremittera ärendet 
för beskrivning av konsekvenserna utifrån nyinvestering alternativt reno-
vering av ishallen, samt för belysning av olika investeringars långsiktiga 
konsekvenser

Ebbe Bergstedt, ekonomienh
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Konsekvenser av renovering av kylanläggningen

Med nuvarande drifttider återkommer för kompressorerna en service 
vart 5:e år efter genomförd renovering bedömd kostnad 150 000 kronor.
I de nya plattvärmeväxlarna är den varma sidan s k semisvetsade på 
ammoniaksidan och har därför bara en ringpackning där medierna mö-
ter varandra. Vid ”optimala driftförhållanden” d v s vid normala arbets-
temperaturer och tryck så anger Alfa-Laval att de erfarenhetsmässigt 
går att köra upp till 15 år innan ett packningsbyte är aktuellt.

Övriga komponenter såsom pumpar, kylare, elmotorer, styrning m m 
kommer även de på sikt att kräva underhåll alternativt att dessa byts ut.
Idag är det svårt att bedöma kvarvarande livslängd för övriga kompo-
nenter. Ett exempel på övriga komponenter är cirkulationspumpen för 
kaliumklorid. Denna har bytts ut tre gånger hittills varvid den senaste er-
sattes med ett pumphjul av brons istället för gjutjärn, kostnad ca 35 000 
kronor. Ett annat exempel är kretskortet för styrningen som slogs ut 
sommaren 2018, kostnad ca 30 000 kronor, leveranstid ca 8 veckor.

Genom att delvis byta ut/renovera huvuddelarna av kylanläggningen så 
kan anläggningen fortsätta att användas förutsatt att periodiserat under-
håll fortsätter att utföras.

Med dessa åtgärder åstadkoms en bedömd förväntad drifttid för kom-
pressorer och värmeväxlare med ca 10 - 15 år, efter genomförda reno-
veringar med återkommande underhåll vart 5:e år och med reservation 
för behov av åtgärder för övriga komponenter (det finns motsvarande 
kompressorer som är i drift från 70-/80-talet där underhållet löpande har 
utförts och de fungerar än idag).

Tillkommande kostnader för övriga komponenter kan ej bedömas, men 
med stor sannolikhet kommer det att inträffa haverier i större eller mind-
re omfattning. Sker ett större haveri i styrsystemet är det minst ca två 
månaders leveranstid för reservmaterial.

Investeringskostnader med tio års avskrivning och tillkommande drift-
kostnader för periodiskt underhåll enligt följande tabell.
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ÅR Investering
Periodiserat 
underhåll Totalt 

2020    
2021 51000 ? 51000
2022 102000 ? 102000
2023 152000 ? 152000
2024 151000 ? 151000
2025 149000 ? 149000
2026 148000 150000 298000
2027 146000 150000 296000

 Konsekvensen är en lägre kapitaltjänstkostnad över tiden men med 
en större osäkerhet för kommande underhållskostnader för övriga 
komponenter i systemet.

 Känd underhållskostnad för kompressorerna efter 5 års drift, som 
uppgår till ca 150 000 kr/komponent vart femte år.

 Okänd underhållskostnad för styrsystem och övriga komponenter.

Konsekvenser av nyinvestering av kylanläggning.

Vid en nyinvestering har avskrivningstiden satts till 30 år. Kostnader för 
periodiskt underhåll torde finnas även för ett nytt aggregat men inte 
uppkomma de första åren efter driftsättning.

Nedan redovisas investeringskostnaden för nytt aggregat. Bedömd in-
vesteringskostnad är 4 000 000 kronor (måste upphandlas).

ÅR Investering
Periodiserat 
underhåll Totalt 

2020    
2021    
2022 192000  192000
2023 190000  190000
2024 188000  188000
2025 186000  186000
2026 184000 ? 184000
2027 182000 ? 182000
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 Konsekvensen är en högre kapitaltjänstkostnad över tiden.

 Känd underhållskostnad för hela anläggningen vilken kan erhållas 
först efter upphandling av nytt kylsystem.

 Lägre underhållskostnader de första åren p g a garantitider och att 
det är en ny anläggning.

 Högre driftsäkerhet jämfört med vårt nuvarande äldre aggregat.

Bedömning

Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både tjejer, 
kvinnor, pojkar och män.

BESLUTSUNDERLAG

Ebbe Bergströms tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 10/20.
Ebbe Bergströms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Hallin (S): Inom ramen för kommunstyrelsens investeringsbud-
get avsätts 450 000 kronor åren 2020, 2021 och 2022 för investeringar i 
kylanläggningen i ishallen. 

BESLUT

- Inom ramen för kommunstyrelsens investeringsbudget avsätts 
450 000 kronor åren 2020, 2021 och 2022 för investeringar i kylan-
läggningen i ishallen.

-----
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§ 38 Dnr 2020.53/04

Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-18, § 11 att godkänna kommun-
styrelsens investeringsplan 2020. 

I dagens sammanträde beslutades i ett annat ärende att inom ramen för 
kommunstyrelsens investeringsbudget avsätta 450 000 kronor åren 
2020, 2021 och 2022 för investeringar i kylanläggningen i ishallen. 

Kommunstyrelsen måste därför justera investeringsplanen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens beslut 2020-02-18, § 11 
upphävs. Kommunstyrelsens nya investeringsplan 2020 godkänns.

BESLUT

- Kommunstyrelsens beslut 2020-02-18, § 11 upphävs.

- Kommunstyrelsens nya investeringsplan 2020 godkänns.

-----

Lars G, Tony F, Ebbe B, Jim 
L, Anna J
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§ 39 Dnr 2020.50/10

Uppstart och fortsatt drift av Malå Visitor Center

Besöksnäringen i Malå har utvecklats positivt. Antalet utländska gäster 
ökar. Malå kommun har investerat i flera utvecklingsprojekt såsom Ex-
portfokus, Bärkraft och Det digitala steget med Gold of Lapland som 
projektägare. Gold of Lapland driver även projektet Mervärde, Välkom-
men till bygden och har öppnat ett projektkontor samt anställt två perso-
ner i Malå. 

Besöksnäringen är en viktig del i näringslivsutvecklingen men även en 
del i inflyttningsstrategin och en arbetsskapare. Vi måste jobba för Malå 
som hållbar destination och den barnvänliga destinationen. Det ska bli 
mer attraktivt att bo i Malå.

I Lycksele och Norsjö har Gold of Lapland startat Visitor Center. Före-
tag, föreningar, lokalbefolkning och kommun är viktiga målgrupper och 
samarbetspartners. Utveckling skapas genom lokal närvaro och kompe-
tens som kan ta tag i idéer och förslag, lotsa dem vidare, med en fast-
ställd budget att genomföra och utveckla tillsammans med företag och 
föreningar. Visitor Center fungerar som projektsökare, medfinansiär och 
partner samt stärker destinationen.

Gold of Lapland har i samarbete med Malå kommun skrivit en projekt-
ansökan gällande Malå Visitor Center för finansiering från Leader Skel-
lefteå Älvdal. Projektansökan 1,2 Mkr och 60 % tjänst. Projekttiden är 
1,5 år och projektägare är Gold of Lapland. Målsättningen är att stärka 
och utveckla besöksnäringen i Malå kommun. Insatser kommer att gö-
ras inom marknadsplanering och kommunikation. Lokaliseringen av 
Malå Visitor Center är till Frendo, Malå. Frendo affärsutvecklar genom 
att satsa på ny attraktion och planerar bl a för ett Showroom i samarbe-
te med en leverantör och ett samarbete med hantverkare lokalt i Malå 
och i övriga Västerbotten. I juni ska en Info-point vara på plats, ett sam-
arbete med Malå turistbyrå och Gold of Lapland. Malå Visitor Center blir 
en lokal samarbetspartner till Malå kommun.

BESLUTSUNDERLAG

Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Kommunstyrelsen ser positivt på att Gold of Lap-
land söker ett Leader Skellefteå Älvdals-projekt för att starta Malå Visi-
tor Center. Malå kommun har för avsikt att fortsätta driften av Malå Visi-
tor Center genom ny projektfinansiering efter projekttidens slut (1,5 år). 

KS, KFN, utveckl grp, Gunnar H, 
v-samh chef /Gold of Lapland, 
Anna-Karin H, Andre N/Frendo
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BESLUT

- Kommunstyrelsen ser positivt på att Gold of Lapland söker ett Leader 
Skellefteå Älvdals-projekt för att starta Malå Visitor Center.

- Malå kommun har för avsikt att fortsätta driften av Malå Visitor Center 
genom ny projektfinansiering efter projekttidens slut (1,5 år).

-----
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§ 40 Dnr 2020.36/71

Tillhandahållande av barnomsorg på obekväm arbetstid

Frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid har varit uppe för be-
handling ett antal gånger genom åren. Kommunfullmäktige beslutade 
2014-06-23, § 65 att:

Barn- och utbildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag om 140 000 
kronor för 2014 i syfte att kunna starta upp OB-förskola/fritids avslås.

Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att utreda behov av, omfattning av, kostnader för och ansvar 
för barnomsorg på obekväm arbetstid. Barn- och utbildningschefen har 
nu inkommit med en aktuell utredning om vilka kostnader som kan 
uppstå och vilken samhällsnytta som förändringen kan ge.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att behov av barnomsorg på 
ob-arbetstid finns. Nämnden anser att frågan är av kommunövergri-
pande karaktär. Ob-verksamhet är inte inräknad i prislappsmodellen 
och ryms därför inte i barn- och utbildningsnämndens ordinarie verk-
samhetsbudget.

Med anledning av ovanstående beslutade barn- och utbildningsnämn-
den 2020-02-01, § 7 att:

Ärendet om barnomsorg på obekväm arbetstid skickas vidare till kom-
munstyrelsen för beslut om kommunen ska tillhandahålla barnsomsorg 
på obekväm arbetstid.

Bedömning

Utifrån de kostnader som redovisas i utredningen anser föredraganden 
att ärendet är en budgetfråga som ska tas upp i arbetet med budget 
2021.

BESLUTSUNDERLAG

Barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 7/20.
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Malå kommun ska inte tillhandahålla barnomsorg 
på obekväm arbetstid 2020. Ärendet tas upp i budgetberedningen inför 
budget 2021. 
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun ska inte tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbets-
tid 2020.

- Ärendet tas upp i budgetberedningen inför budget 2021.

-----
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§ 41 Dnr 2020.42/21

Utställning för granskning av planförslaget "Översiktsplan för Malå kom-
mun inkl fördjupning för Malå centralort"

Arbetet med översiktsplan och fördjupad översiktsplan (FÖP) har nu på-
gått under en längre tid.

Tidiga samrådsmöten med allmänheten har hållits i Malå samt i byarna 
Adak, Springliden, Rentjärn och Släppträsk. ”Stadsvandringar” rörande 
fördjupning av Malå samhälle har också genomförts liksom två works-
hops med kommunfullmäktiges politiker.

Möten har hållits med berörda tjänstepersoner för att ta fram förslag till 
mål och strategier för olika verksamhetsområden. Ett uppehåll i ÖP-ar-
betet gjordes under hösten 2017 p g a budgetarbete.

Planförslaget har nu varit ute på samråd och inkomna synpunkter har 
sammanställts och bearbetats. En del synpunkter har föranlett ändring-
ar i planen medan andra inte har gjort det. Detta redovisas i samråds-
redogörelsen.

Planförslaget ska nu ställas ut för granskning under en period om minst 
två månader under vilken myndigheter, grannkommuner, företag, före-
ningar och allmänheten återigen ges tillfälle att komma med synpunkter. 
Alla inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i ett granskningsut-
låtande där kommunen även ska redogöra för vilka förändringar av 
planförslaget som gjorts efter granskningen. 

Efter att planförslaget bearbetats och reviderats efter granskning så an-
tas den nya översiktsplanen av kommunfullmäktige.

BESLUTSUNDERLAG

Elin Nilssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Planförslaget ”Översiktsplan för Malå kommun 
inklusive fördjupning för Malå centralort” med tillhörande samrådsredo-
görelse ställs ut för granskning under perioden 2020-03-25--05-25. 

Elin Nilsson
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BESLUT

- Planförslaget ”Översiktsplan för Malå kommun inklusive fördjupning 
för Malå centralort” med tillhörande samrådsredogörelse ställs ut för 
granskning under perioden 2020-03-25--05-25.

-----

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 42 Dnr 2020.49/10

Fastställande av Folkhälsorådets sammansättning

När kommunstyrelsen fastställde Folkhälsorådets sammansättning 
2020-02-18, § 24 hade representanten ANDT-samordnare fallit bort. 
Nytt beslut behöver därför tas om folkhälsorådets sammansättning där 
ANDT-samordnare finns med.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Tidigare fastställd sammansättning av Folkhäl-
sorådet upphävs. Upprättat förslag till ”Folkhälsorådets sammansätt-
ning” fastställs.

BESLUT

- Tidigare fastställd sammansättning av Folkhälsorådet upphävs.

- Upprättat förslag till ”Folkhälsorådets sammansättning” fastställs.

-----
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§ 43 Dnr 2020.37/10

Begäran om utträde ur SmåKom (De små kommunernas samverkan)

De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige har sedan 1989 sam-
verkat i ett nationellt nätverk - SmåKom - för att bättre hävda sina in-
tressen i relation till de största kommunerna och mot statens myndighe-
ter, regering och riksdag.

I januari 2019 hade Småkom 69 medlemmar. Drygt 110 kommuner med 
ca 11 000 invånare eller färre inbjuds regelbundet till nätverket som är 
en frivillig samverkan mellan kommuner. Samtliga kommuner är med-
lemmar i Sveriges Kommuner och Regioner. 

Kostnaden är en årlig serviceavgift på 5 000 kronor plus 2 kronor per in-
vånare.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 94 att bli medlem i Små-
Kom.

Bedömning

Malå kommun är med i flera olika samverkansorgan där frågor av lika 
art arbetas med i flera samverkansstrukturer. För att få en bra struktur 
på framtida samverkansarbeten måste kommuen granska alla de sam-
verkansorgan som man är delaktig i. 

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Malå kommun begär utträde ur Småkom.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun begär utträde ur SmåKom.

-----
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§ 44 Dnr 2020.48/00

Fastställande av avtal om samverkan i gemensam miljö- och bygg-
nämnd

Malå och Norsjö kommuner bildade 2011 en gemensam miljö- och 
byggnämnd. Kommunfullmäktige i Malå beslutade 2019-12-02, § 166 
att fastställa ett nytt samverkansavtal.

Kommunfullmäktige i Norsjö kommun har ännu inte fastställt det nya 
samverkansavtalet varför startdatum för avtalets gällande flyttas fram till 
2020-07-01.

Ett tillägg i avtalet är texten:

”I den händelse att avtalet fortsätter löpa med årlig förlängning, ska revi-
dering av avtalet göras minst en gång per mandatperiod.”

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Samverkansavtalet för Malå/Norsjö miljö- och 
byggnämnd fastställs. Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-02, § 166 
upphävs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Samverkansavtalet för Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd fastställs.

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-02, § 166 upphävs.

-----
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§ 45 Dnr 2020.45/04

Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma år 2020

I ägardirektivet för Malåbostaden AB, under rubriken Ombud/represen-
tanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges arbetsordning, 
under § 47 Ombud framgår följande.

Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman 
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter 
framgår följande.

Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bo-
lag.

Enligt Malåbostaden AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på ordinarie 
bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorerna
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10. Val av revisor och revisorsersättare

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för 
Malåbostaden AB lämnas på punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

12) senast fastställda Resepolicy antas

senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malåbostaden AB läm-
nas på punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren beviljas

12) senast fastställda Resepolicy antas

senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen antas.

-----
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§ 46 Dnr 2020.40/04

Instruktion för ombud inför Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstäm-
ma 2020

I ägardirektivet för Malå Energi- och Industri AB, under rubriken Om-
bud/representanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, under § 47 Ombud framgår följande.

Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman 
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter 
framgår följande.

Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bo-
lag.

Enligt Malå Energi- och Industri AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på 
ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behand-
ling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
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9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorerna

10. Val av revisor och revisorsersättare

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för 
Malå Energi- och Industri AB lämnas på punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

12) senast fastställda Resepolicy antas

senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå Energi- och In-
dustri AB lämnas på punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren beviljas
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12) senast fastställda Resepolicy antas

senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen antas.

-----
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§ 47

Ordföranden informerar

Försäljning av Tjamstan

Efter det att upphandlingstiden gått ut konstaterar Meni AB att det inte 
funnits något intresse från marknaden att köpa och driva anläggningar-
na Tjamstanbackarna, Malå Camping och Malå Hotell. Nu är det upp till 
Malå kommun att tillsammans med Meni AB diskutera och besluta om 
hur vi ska driva och utveckla den unika resurs som Malå har i och med 
all infrastruktur i kommuncentrat. Det finns för närvarande 2 arrende-
kontrakt där Malå kommun av Meni AB arrenderar: 

- ett där samtliga liftanläggningar samt snökanonanläggningen och åk-
band arrenderas. Arrendetiden går ut 200901 (uppsägningstid = 3 må-
nader)

- ett som omfattar Tjamstans vintercamping, 193 husvagnsplatser med 
el, 3 servicehus, Laven exklusive lägenhet samt befintliga inventarier. 
Arrendetiden går ut 210831 (uppsägningstid = 9 månader).

Arbetet med ny tjänstepersonorganisation

PWC redovisar 200326 sin slutrapport om ny tjänstepersonorganisa-
tion. Ett arbete med syfte att ta fram förslag till beslut, tidplan och imple-
mentering pågår. I detta arbete medverkar extern resurs.

Corona

Arbetet med att hantera den pandemi som spridningen av det nya coro-
naviruset medfört pågår. Malå kommun informerar via sin hemsida. På 
sidan hittas länkar till relevanta myndigheter. Från utvecklingsavdel-
ningens sida pågår ett uppsökande arbete där företag kontaktas i syfte 
att få en lägesbild samtidigt som kommunens roll utvecklas. Hänvisning 
sker också till olika hemsidor. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

33



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 48

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska 
anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kommunstyrel-
sen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

Anställning och lönesättning av personal ef- Rune Nilsson
ter samråd med personalchef Marie Hedström

Bevilja/avslå ansökan om bidrag understi- Lii Kroik
gande ett basbelopp ur statsbidraget för sa-
miskt förvaltningsområde

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-03-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 49

Redovisning av meddelanden

Omsorgsnämnden Beslut 200224, 10 – Kurser 
och konferenser

Pensionärs- och handkapprådet Protokoll 200211

Kommunstyrelsen och nämnderna Verksamhetsberättelser 
2019

Trepartens renhållningsnämnd Protokoll 200310

Skellefteregionen Protokoll 200212

Gemensam överförmyndarnämnd Protokoll 200211

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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