MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02

1 (32)

Plats och tid

Malå hotell, kl 13.00 – 16.07

Ajournering

Kl 13.06 avtackning av personal anställd i 25 år.
Kl 13.10 – 14.25 föreläsning av Lennart Rohdin, sakkunnig om vårt uppdrag som kommun utifrån ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Kl 14.25 – 14.40 kaffe

Samtliga ledamöter med undantag av Anna Harr (V), Kim Bergström
(V), Charlotte Hultdin (S), Emil Stråle (S) och Malena Önnerlöv (S)
vilka ersätts av Claes-Göran Wikström (V), Åke Wallgren (V), Ove
Stenlund (S) Ulrika Bergstedt (S) och Tobias Renström (S).

Beslutande

Emil Högberg (C) närvarar till kl 14.20 och har ingen ersättare efter
14.20.
Frånvarande utan ersättare är Lars Holmkvist (ML), Jessica Höglund
(SD) och Simon Morén (V).
Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Inger Selin, sekreterare

Utses att justera

Stefan Lundgren och Mikael Abrahamsson

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, måndag den 9 december 2019, kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

154 - 177

Inger Selin
Ordförande

Joacim Eliasson § 154–160, § 162-177

Börje Stenlund, § 161

Stefan Lundgren

Mikael Abrahamsson

Justerande

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-02

Anslag sätts upp

2019-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2020-12-31

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESLISTA
Ordinarie
ledamot
Lennart Gustavsson
Mikael Abrahamsson
Arne Hellsten
Anna Harr
Jeanette Hallin
Cecilia Festin Stenlund
Petter Lundström
Roger Oskarsson
Börje Stenlund
Lena Nyström
Ylva Olofsson
Stefan Lundgren
Kim Bergström
Joacim Eliasson
Lars Holmkvist
Emil Högberg
Siv Stenberg
Jessica Höglund
Charlotte Hultdin
Simon Morén
Emil Stråhle
Stefan Larsson
Åsa Gustafsson
Marjet Gustavsson
Malena Önnerlöv
Summa
Avstår

2019-12-02

Tjänstgörande
ersättare

Claes-Göran Wikström

Åke Wallgren
Ingen ersättare

Ingen ersättare
Ove Stenlund
Ingen ersättare
Ulrika Bergstedt

Tobias Renström

Parti
V
S
ML
V
S
L
V
S
ML
V
S
L
V
S
ML
C
V
SD
S
V
S
ML
L
V
S
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OMRÖSTNINGAR
§
§
§
§
Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02

Blad nr

3

§ 154
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 155

Blad nr

4

Dnr 2019.176/51

Antagande av Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2020 - 2023
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 beslut i kommunfullmäktige 2015-04-13 har kollektivtrafikplanen
remitterats till de politiska partierna samt till de trafikutövare som är
verksamma i Malå kommun. Deras svar har beaktats i kollektivtrafikplanen. Det är också genomfört ett dialogmöte med näringslivet om vilka
utvecklingsbehov de ser i framtiden.
I kollektivtrafikplanen 2020 - 2023 har följande stycken uppdaterats,
lagts till eller plockats bort.
- All statistik är uppdaterad.
- Lagt till: 2.2.2 Gymnasieelev. Som gymnasieelev får man busskort
kostnadsfritt då man studerar på en gymnasieort men bor kvar hemma. Det är barn- och utbildningsavdelningen som står för kostnaden.
- 2.4 Infrastruktur - Busskursinventering är gjord varför lista med var de
olika busskurerna är placerade är tillagd.
- 2.3.3 Skolskjutsar - Det är inte förenligt med lagen att passagerare
åker med i mån av plats i skolskjutsarna, delar av stycket har därför
tagits bort.
- 2.6 Avtal - information om bussgods har lagts till.
- 4.1 Förändringar linjetrafik trafikår 2019 - 2020 - information om Linje
24 har lagts till.
- 5.4 Uppföljning med utvecklingsavdelningen - näringslivets och utvecklingsavdelningens synpunkter har beaktats.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 144/19.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kollektivtrafikmyndigheten

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02

Blad nr

5

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2020 - 2023 fastställs.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2020 - 2023 fastställs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

6

2019-12-02
§ 156

Dnr 2019.183/02

Fastställande av Resepolicy
Malå kommuns resepolicy från 1999-06-14, § 114 har omarbetats av
ledningsgruppen utifrån dagens förutsättningar.
Kommunövergripande samverkansgruppen sammanträdde 2019-11-07
och har följande synpunkter på resepolicyn.
Den här policyn är det inte samverkat om och Vision tycker att det finns
skrivning som kan missuppfattas. Vision vill att följande mening i första
stycket tas bort: ”Policyn gäller inte för t ex hemtjänst, fastighetsskötare
som använder tjänstefordon i sitt dagliga arbete”.
Vision vill också att man plockar bort stycket enligt nedan:
2. Om man är i behov av att resa väljer man ett energieffektivt, säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt.
RESA
Typ av resa
Korta resor
Medellånga resor

Resans
längd
Upp till 2
km

Alt 1
Cykla/Gå


2-250 km

Kollektivtrafik
(Buss)


Långa resor

> 250 km

Kollektivtrafik
(Tåg eller
buss)
Kollektivtrafik
(Tåg)


Anslutningsresor

*
**
***

Alt 2

Alt 3

Samåkning
med leasingbil*
Samåkning
med
leasingbil*
Samåkning
med
leasingbil*
Kollektivtrafik
(Buss)

Alt 4

Hyrbil***
Hyrbil***
Flyg**
Miljötaxi

Hyrbil
***

Leasingbil kan tillåtas när tidsvinsten är mer än en timme.
Flyg kan tillåtas om tidsvinsten är mer än fem timmar.
Hyrbil kan tillåtas vid anslutningsresor och vid tillfällig brist på leasingbilar (ska följa gällande trafiksäkerhetskrav).

BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunövergripande samverkansgruppens protokoll, § 37/19.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 145/19.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

ON, BUN, KFN, MBN, Mabo
och Meni

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02

Blad nr

7

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Cecilia F Stenlund (L): Upprättat förslag till resepolicy fastställs med
följande ändringar. Under rubriken Syfte ska sista meningen lydande
”Policyn gäller inte för t ex hemtjänst, fastighetsskötare som använder
tjänstefordon i sitt dagliga arbete.” tas bort. Under rubriken Så här gör
du, under punkten 2 Om man är i behov av att resa väljer man ett
energieffektivt, säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt ska ny text
under rutan läggas in, lydande: Avståndstabellen gäller ej yrkesgrupper
som i sitt dagliga arbete använder bilen i tjänsten. Under rubriken Säker
och miljövänlig körning/cykling ska de tre sista meningarna lydande
”I första hand bör man stanna då telefon används vid bilkörning. I andra
hand ska rätt utrustning användas (hands free). När cykel används rekommenderas att hjälm används.” tas bort. Tidigare fastställd policy
upphävs.
BESLUT
- Upprättat förslag till resepolicy fastställs med följande ändringar.
Under rubriken Syfte ska sista meningen lydande ”Policyn gäller inte
för t ex hemtjänst, fastighetsskötare som använder tjänstefordon i sitt
dagliga arbete.” tas bort.
Under rubriken Så här gör du, under punkten 2 Om man är i behov
av att resa väljer man ett energieffektivt, säkert, ekonomiskt och
miljövänligt sätt ska ny text under rutan läggas in, lydande:
Avståndstabellen gäller ej yrkesgrupper som i sitt dagliga arbete
använder bilen i tjänsten.
Under rubriken Säker och miljövänlig körning/cykling ska de tre
sista meningarna lydande ”I första hand bör man stanna då telefon används vid bilkörning. I andra hand ska rätt utrustning användas (hands
free). När cykel används rekommenderas att hjälm används.” tas bort.
- Tidigare fastställd policy upphävs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

8

2019-12-02
§ 157

Dnr 2019.169/10

Antagande av avsiktsförklaring - Region 10
Region 8 har utökats med två kommuner - Arjeplog och Arvidsjaur. I
och med detta är en ny avsiktsförklaring framtagen för Region 10.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 146/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Upprättat förslag till avsiktsförklaring för Region 10 antas.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till avsiktsförklaring för Region 10 antas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Region 10

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 158

Blad nr

9

Dnr 2019.158/88

Uppföljning av biblioteksplan 2017 - 2019
Kommunfullmäktige antog 2016-11-28, § 80 Malå kommuns Biblioteksplan för åren 2017 - 2019. Detta är en uppföljning på delar av de
nyckeltal som föreslogs användas vid uppföljning.
Nyckeltal kan användas för att följa upp biblioteksverksamheten och för
att följa utvecklingen över tid som en del i verksamhetens kvalitetsarbete. Nyckeltal möjliggör även jämförelser mellan kommuner. En del av
nyckeltalen sammanfaller med de nyckeltal för biblioteksverksamhet
som används när Kungliga biblioteket samlar in och sammanställer
Sveriges officiella statistik på uppdrag av regeringen varje år.
Rätt använda är nyckeltal ett bra verktyg som år efter år kan användas
för snabb indikation på utvecklingen av biblioteket. Det är viktigt att redovisningen av nyckeltal kompletteras med information om faktorer som
påverkat utvecklingen av talen.
Utifrån redovisade nyckeltal är bedömningen att biblioteksverksamheten i Malå kommun sammanfattningsvis har uppnått målen och bedrivit
den verksamhet som biblioteksplanen för aktuell period prioriterade. De
större avvikelser som går att urskilja har naturliga förklaringar i form av
digitalisering och utveckling av e-tjänster samt personalomsättning. Biblioteksverksamheten i Malå kommun bedöms ha en god utveckling. I
samband med att förslag till Biblioteksplan för Malå kommun 2020 2022 arbetas fram kommer samma nyckeltal som finns i Sveriges officiella biblioteksstatistik att föreslås.
BESLUTSUNDERLAG
Se kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 40/19.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 148/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kultur- och fritidsnämndens/kommunstyrelsens förslag, lydande: Informationen noteras.
BESLUT enl kultur- o fritidsnämndens/kommunstyrelsens förslag
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, enhetschef kultur, förstebibliotekarie
Malå bibliotek

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

10

2019-12-02
§ 159

Dnr 2019.159/88

Antagande av Biblioteksplan för Malå bibliotek 2020 - 2022
I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS 2013:801), som innehåller
bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Lagen fastslår bl a
att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek och att kommunerna ansvarar för folkbiblioteken.
Skolbiblioteken ingår i det allmänna biblioteksväsendet, som styrs av
bibliotekslagen. Skolbiblioteken styrs även av skollagen (2010:800),
som säger att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek”. Enligt skollagens förarbeten ska skolbiblioteket vara "en
gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.” (prop
2009/10:165 s 284). Kommunen ansvarar för skolbiblioteket i Malå.
Bibliotekslagen fastslår även att ”kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans antagen
plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning. Den är också så utformad att
medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan (kulturutskottet DS
2003:66, s 112).
Biblioteksplanen omfattar all biblioteksverksamhet i Malå kommun och
gäller 2020 - 2022. Biblioteksplanen bedöms bidra till en jämställd och
väl fungerande biblioteksverksamhet i kommunen.
BESLUTSUNDERLAG
Se kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 39/19.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 149/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kultur- och fritidsnämndens/kommunstyrelsens förslag, lydande: Biblioteksplanen 2020 - 2022 för Malå kommun antas.
BESLUT enl kultur- o fritidsnämndens/kommunstyrelsens förslag
- Biblioteksplanen 2020 - 2022 för Malå kommun antas.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Förste bibliotekarie Malå
bibliotek, enhetshef kultur, KFN

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 160

Blad nr

11

Dnr 2019.174/02

Återrapportering av arbetsmiljöarbetet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-24, § 107 lämnades ett
svar på revisorernas granskning av kommunens arbetsmiljöarbete. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska en återrapportering ske till kommunfullmäktige 2019-12-02.
Bedömning
Det finns beslutade styrdokument av bra kvalitet för arbetsmiljöarbetet.
Ser man i ett vidgat begrepp - hälsofrämjande arbete som i förlängningen leder till en låg och stabil sjukfrånvaro, finns det ett pågående arbete. Arbetet utgår från de friskfaktorer som evidensbaserad forskning visat ha stor betydelse för att en organisation är effektiv och hälsosam att
vara medarbetare i.
Dessa friskfaktorer är:
• Organisationen - tydlig
• Styrprocessen - mål/handlingsplan
• Ledarskapet
• Medarbetarskapet
• Delaktighet
• Information/kommunikation
• System för hälsa och sjukfrånvaro
• Arbetsmiljöarbetet, ex skyddsronder.
Nedan följer en redogörelse av genomförda, pågående och planerade
åtgärder.
Genomförda åtgärder

Pågående åtgärder

Planerade åtgärder

Arbetsmiljöutbildning för enhetschefer - rehabiliteringsprocessen.

Införa ett digitalt verktyg för
rapportering och uppföljning
av tillbud, olycksfall och
skyddsronder - införande dec
2019.
”Malå kommun en hälsofrämjande organisation” där en
aktivitetsplan finns, fortgår.

Förtydliga uppföljningsarbetet inom nämnd/styrelse enligt rutinerna i Arbetsmiljöhandboken.

Ny Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier är antagen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Ekberg

Se över rutinerna för nämnd
/styrelses vidarerapportering till kommunfullmäktige.
Sker vid uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
Avdelningsövergripande process om friskfaktorer inom
omsorgsavdelningen där
Sunt arbetsliv deltar som
stöd.
Samarbete med Försäkringskassan och Region Västerbotten om rehabilitering.

Medarbetarenkät.
Samverkansavtalet revideras.
Riktlinjer för rehabilitering revideras.

Blad nr

12

Förankra policy, planer och
målsättningar genom att
tydligare lyfta dessa inom
samverkanssystemets ram.
Analysera om ytterligare resurser alternativt verktyg
behövs inom området. Ex
rehabiliteringsverktyg och
ökade resurser inom personal- och löneenheten (HR).
Ledarutbildning.
Medarbetarutbildning/insats.

Ovan redovisade aktiviteter är inom ett bredare område än enbart arbetsmiljö. Malå kommun har som mål att vara en hälsofrämjande organisation och redovisningen ska ses ur det perspektivet. Det är ett ständigt pågående arbete där uppföljning av aktiviteter och tillskapandet av
nya pågår utifrån behov. Metodiken/arbetssättet är ”nuläge” - ”önskat
läge” - ”åtgärder/aktiviteter” - ”uppföljning”. Åtgärder som finns redovisade under kategorin ”avslutade åtgärder” innebär inte att arbetet har avslutas utan det är tvärtom - det är nu åtgärderna börjar. Ett exempel är
att antagandet av en ny Handlingsplan mot kränkande särbehandling
och trakasserier, att arbetet med implementering och genomförande av
olika aktiviteter/åtgärder påbörjas genom att planen är antagen.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 160/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Informationen noteras.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

13

2019-12-02
§ 161

Dnr 2019.112/00

Inrättande av en fullmäktigeberedning - Framtidsberedning
Kommunfullmäktiges ordförande Joacim Eliasson har förslagit att inrätta
en fullmäktigeberedning med syfte att genom en bred politisk enighet
komma fram med framtida vision för Malå kommun.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2019-06-04, § 88 för att återkomma i kommunstyrelsen med utvecklat förslag och finansiering.
Bedömning
Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommun
fastställdes av kommunstyrelsen 2019-10-01, § 133. I styrprinciperna
står följande.
2.2.2

Vision och styrkort

Kommunstyrelsens budgetberedning utarbetar förslag till vision och styrkort för kommunfullmäktige (ingår i budgetförutsättningarna) vilka ska
beredas av kommunstyrelsen senast mars månad och vidare fastställas
av kommunfullmäktige i april.
I och med detta finns det redan en beredning som utarbetar förslag till
vision för Malå kommun.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 88/19.
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 161/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Börje Stenberg (ML): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: En
fullmäktigeberedning - Framtidsberedning ska inte inrättas.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- En fullmäktigeberedning - Framtidsberedning ska inte inrättas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Joacim Eliasson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 162

Blad nr

14

Dnr 2019.191/34

Fastställande av Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för vatten och
avlopp med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera
mellan åren, men under +/- 3 år ska ett 0-resultat uppnås.
Minskade intäkter och ökade kostnader, samtidigt som reningsverket
måste byggas om, innebär att taxan måste höjas för att möta den totala
kostnadsökningen. Samtidigt är ledningsnätet gammalt och underhållsbehovet stort, vilket innebär att årlig höjning av taxan kan komma att bli
aktuellt.
En höjning av brukningsavgifterna med 7 % innebär en intäktsökning
med ca 410 000 kr/år - månadskostnaden för typhus A , Villa med 150
m³ förbrukning blir efter höjningen 565 kr, idag 535 kr.
Taxa grannkommuner 2019:
Norsjö
Sorsele

634kr/mån
602kr/mån

BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 162/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Brukningsavgifterna höjs med 7 %. Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs att gälla fr o m
2020-02-01. Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 30 upphör att
gälla fr o m 2020-01-31.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Brukningsavgifterna höjs med 7 %.
- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs att gälla fr o m 2020-02-01.
- Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 30 upphör att gälla fr o m
2020-01-31.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomienh, Tony Frank

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 163

Blad nr

15

Dnr 2019.192/04

Fastställande av Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet
Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhållningen med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera
mellan åren, men under en löpande 3-årsperiod ska ett 0-resultat uppnås. Ökade kostnader för insamlingen, kommande skatter för förbränning samt minskade intäkter innebär att taxan måste höjas för att uppnå
ett noll-resultat. Nya kommande direktiv för avfall kan på sikt innebära
kraftigt ökade kostnader. Utredning pågår via Trepartsnämnden.
Bedömning
För att klara nollresultat för verksamhet 86700/Avfallshantering måste
taxan för grundavgift samt insamlingen av hushållssopor höjas med 5
%. För en villaägare med 120-literskärl innebär det en kostnadsökning
på 123 kr/år. Övriga avgifter i taxan har också justerats.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 163/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställs att gälla fr o m 2020-02-01. Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 62 upphör
att gälla fr o m 2020-01-31.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet
fastställs att gälla fr o m 2020-02-01.
- Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 62 upphör att gälla fr o m 2020-01-31.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomienh, Tony Frank

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 164

Blad nr

16

Dnr 2019.193/16

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut "Fastställande av Risk- och
sårbarhetsanalys med inriktning mot extraordinär händelse"
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram en risk- och sårbarhetsanalys varje mandatperiod. Nyheter i överenskommelsen 20192022: Det finns inga krav på att risk- och sårbarhetsanalysen ska fastställas, det enda krav som finns är att den ska rapporteras till länsstyrelsen senast 2019-10-31. Analysen ska vara ett levande dokument och
uppdateras kontinuerligt. En ny risk- och sårbarhetsanalys är nu framtagen och överlämnad till länsstyrelsen.
Nu gällande Risk- och sårbarhetsanalys som fastställdes av kommunfullmäktige 2016-06-27, § 42 måste därmed upphöra att gälla.
BESLUTSUNDERLAG
Se Helén Kärrmans tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 164/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27, § 42 ”Fastställande av Risk- och
sårbarhetsanalys med inriktning mot extraordinär händelse” upphävs.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27, § 42 ”Fastställande av Riskoch sårbarhetsanalys med inriktning mot extraordinär händelse” upphävs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Helen Kärrman

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 165

Blad nr

17

Dnr 2019.194/16

Antagande av Styrdokument för krisberedskapsarbetet i Malå kommun
2019 – 2022
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) har
kommunerna en skyldighet att, för varje ny mandatperiod, anta:
- ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, behandlas i kommunstyrelsen 2019-11-12, kommunfullmäktige 2019-12-02.
Styrdokumentet för beredskapsarbetet ska innehålla en beskrivning av
det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden. Detta
för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden samt hur ersättningen ska användas ska även ingå.
Till detta styrdokument hör
- risk- och sårbarhetsanalysen som ska beslutas av kommunchefen på
delegation
- krisledningsplan som ska beslutas av kommunchefen på delegation
- utbildnings- och övningsplan 2019 - 2022 som beslutas av kommunchefen på delegation
- informationsplan som beslutas av kommunchefen på delegation
Under perioden 2019 - 2022 kommer olika övningar och utbildningar att
genomföras för att höja kunskaps- och kompetensnivån både inom krisledning och stab, men också ute i verksamheterna. Målet är att höja
medvetenheten och förbättra rutiner så att Malå kommun blir en så
trygg och säker kommun som möjligt.
Samverkan med Skellefteå och Norsjö kommuner pågår. Ytterligare
samverkan med dessa kommuner vad gäller utbildning och övning pågår.
BESLUTSUNDERLAG
Se Helén Kärrmans tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 165/19.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lst, BUN, ON, MBN, KFN, Meni,
Mabo, ledn grp, Göran Josefsson,
Helén Kärrman

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02

Blad nr

18

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Styrdokument för krisberedskapsarbetet i Malå kommun under mandatperioden 2019 - 2022 antas.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Styrdokument för krisberedskapsarbetet i Malå kommun under mandatperioden 2019 - 2022 antas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 166

Blad nr

19

Dnr 2019.195/00

Fastställande av avtal om samverkan i gemensam miljö- och byggnämnd
Malå och Norsjö kommuner bildade 2011 en gemensam miljö- och
byggnämnd.
Det befintliga samverkansavtalet har haft delar som berörde t ex överföring av personal samt den ekonomiska fördelningen. Ändringar är nu
gjorda för att anpassas till den verksamhet som nu bedrivs.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 166/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Samverkansavtalet för Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd fastställs.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Samverkansavtalet för Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd fastställs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim Lundmark, MBN

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

20

2019-12-02
§ 167

Dnr 2019.172/73

Fastställande av taxor och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i
Malå kommun
Syftet med färdtjänst och riksfärdtjänst är att alla ska ha möjlighet att
färdas kollektivt, även om man har en funktionsnedsättning. Detta beviljas eller avslås efter utredning.
Färdtjänsthandläggaren har i uppdrag att uppdatera taxorna och riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst, vilket ska ske regelbundet.
Vissa ändringar är gjorda utifrån nya lagar som tillkommit sedan 2012,
då de gamla riktlinjerna fastställdes. Ändringarna gäller hur ledarhund
ska färdas i bil, färdtjänstinnehavarens skyldigheter, färdtjänsttaxa, var
beställning av färdtjänst- och riksfärdtjänstresor skickas samt hur ofta
riktlinjerna ska följas upp.
BESLUTSUNDERLAG
Se Ulrika Perssons tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 170/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Nya
taxor och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst fastställs fr o m 202002-01. Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-12, § 16 upphävs.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Nya taxor och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst fastställs fr o m
2020-02-01.
- Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-12, § 16 upphävs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ulrika Persson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 168

Blad nr

21

Dnr 2019.160/00

Antagande av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lappland
Malå kommun är medlem i samordningsförbundet sedan 2014. Från
och med 2019 utökades förbundet med ytterligare fyra kommuner Åsele, Storuman, Sorsele och Vilhelmina. Nu har har Dorotea kommun
sökt medlemskap fr o m 2020 och som en följd måste en ny förbundsordning antas. Detta sker genom beslut hos de berörda medlemmarna
under 2019 - när det gäller landsting och kommuner i respektive fullmäktigeförsamlingar, och statens medlemmar på behörig tjänstemannanivå.
I 4 § i förslag till ny förbundsordning finns information om förbundets
ändamål.
Finansieringen av ett samordningsförbund fungerar på så sätt att var
och en av de fyra myndigheterna bidrar med 25 % av medlen. Om flera
kommuner deltar, ska den fjärdedel som de bidrar med fördelas mellan
dem på det sätt som de kommer överens om. Varje deltagande myndighet bidrar idag med 945 500 kr, totalt 3,78 miljoner kr till samordningsförbundet. Styrelsen för samordningsförbundet fattar beslut om vilka
verksamheter/projekt som ska finansieras utifrån de mål och riktlinjer
som finns beslutade. Medlemsavgiften för kommunerna fastställs utifrån
antalet mantalsskrivna invånare inom åldersgruppen 18 - 65 år. För
Malå kommer medlemsavgiften att uppgå till ca 80 000 kr för 2020.
Som en följd av ovanstående krävs att kommunfullmäktige i Malå antar
Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lappland.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 171/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra Lappland antas.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra Lappland antas.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Samordn förb Södra Lappland
Lars Ekberg

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

22

2019-12-02
§ 169

Dnr 2019.173/11

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Malå kommun
Malena Önnerlöv (S) avsäger sig uppdragen som ledamot och vice ordförande i miljö- och byggnämnden, ledamot och vice ordförande i plankommittén, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Avsägelsen godkänns.
BESLUT
- Avsägelsen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malena Önnerlöv, MBN, plankommittén, löner, Jan B,
länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 170

Blad nr

23

Dnr 2019.178/11

Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m
2022-10-14
Kommunfullmäktige har att välja en ny ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning efter Malena Önnerlöv (S).
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Tobias Renström (S) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14.
BESLUT
- Tobias Renström (S) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Tobias Renström, Jan B, löner

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

24

2019-12-02
§ 171

Dnr 2019.179/11

Val av ledamot i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden t o m
2022-12-31
Malena Önnerlöv (S har avsagt sig uppdraget som ledamot i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd. Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot.
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 38/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Ulrika
Bergstedt (S) väljs till ledamot i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för
tiden t o m 2022-12-31.
BESLUT enligt valberedningens förslag
- Ulrika Bergstedt (S) väljs till ledamot i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden t o m 2022-12-31.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ulrika Bergstedt, MBN, Jan B,
löner

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

25

2019-12-02
§ 172

Dnr 2019.202/11

Val av vice ordförande i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden
t o m 2022-12-31
Malena Önnerlöv (S) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd. Kommunfullmäktige har att välja ny
vice ordförande.
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 39/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Ulrika
Bergstedt (S) väljs till vice ordförande i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden t o m 2022-12-31.
BESLUT enligt valberedningens förslag
- Ulrika Bergstedt (S) väljs till vice ordförande i Malå/Norsjö miljö- och
byggnämnd för tiden t o m 2022-12-31.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ulrika Bergstedt, MBN, Jan B,
löner

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 173

Blad nr

26

Dnr 2019.167/09

Medborgarförslag om fler grönytor i centrum
Johnny Granström har inlämnat ett medborgarförslag om fler grönytor i
centrum. Medborgarförslaget lyder:
Jag har bott i Malå i snart fem år och har alltid tänkt på att kommunens
invånare alltid, av tradition, varit bilberoende. Detta återspeglar sig i alla
hårdgjorda ytor i kommunen (läs parkeringar). Tänk istället om vi kunde
få en grönare och trevligare miljö i Malå centrum. Många av parkeringarna är i dagsläget inte fullbelagda vilket i sig kan vara ett motiv till att
omvandla någon av ytorna till något trevligare med mer grönstruktur/
träd/buskar/belysning. Det behöver inte på något sätt vara något avancerat för att få en mer välkomnande och kreativ miljö i centrum. Förutom att mer grönytor skapar rum för lek, rekreation och återhämtning
så kan vi minska belastningen på kommunens dagvattennät. Även om
det innebär små utgifter kan vi även på lång sikt spara in utgifter för
plogning av dessa ytor vintertid. Grönytor kan även t ex användas som
tillfälliga snöupplag vintertid för att minska transporterna och hålla gator
”rena” från plogvallar etc.
För att få belägg för hur ofta parkeringarna används så skulle det vara
intressant med en utredning om nyttjandegraden. Detta skulle i sin tur
kunna vara ett underlag till en eventuell parkeringsutredning där centrala frågor som skulle kunna ställas är: ”Vilka nyttjar parkeringarna i centrum (turism, handel, arbete etc), när nyttas de, finns belastningar vissa
tidpunkter på året, hur kan vi tänka oss att behovet ser ut om fem-tio
år?
Jag har inga förhoppningar om att detta förslag är prioriterat inom kommunen men vill ändå göra min röst hörd. Tänk på hur många delmål i
Agenda 2030 som en omvandling (om än liten) som denna skulle kunna
bidra med inom kommunen!
Kommunfullmäktige har att besluta om till vilken nämnd/styrelse medborgarförslaget ska överlämnas för beredning eller beslut.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
BESLUT
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Lars Grundberg

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-02
§ 174

Blad nr

27

Dnr 2019.164/09

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsbelastning och
fördelning av uppdrag inom arvoderad tid
Cecilia Festin Stenlund (L) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsbelastning och fördelning av uppdrag
inom arvoderad tid. Interpellationen lyder:
Snart har ett år gått av denna mandatperiod. En ny organisation infördes där kommunalrådsposten delades på två personer som har 50 %
vardera, samt ytterligare ett kommunalråd (insynsråd) på 30 %.
På kommunens hemsida står att läsa att uppdragen ska fördelas efter
intresse och kompetens.
Det är av stor vikt, att denna skattefinansierade ersättning står i proportion till verklig nerlagd tid och uträttade uppdrag. En utvärdering så här
en bit in i mandatperioden vore på sin plats och bör vara av intresse för
kommunfullmäktige.
Liberalerna vill nu veta hur ni använder er arvoderade tid, och hur fördelningen av uppdrag fungerar?
Kommunstyrelsens ordförande avger följande svar på interpellationen.
Först och främst vill jag tacka interpellanten för möjligheten att ge ett
svar och vidare diskutera hur Malå kommun använder sina resurser vad
gäller politisk ledning. Ett arvoderat förtroendeuppdrag innebär inte en
reglerad arbetstid. Efter valet 2019 gjorde Vänsterpartiet en uppgörelse
med Socialdemokraterna som bl a innebar att Vänsterpartiet erhöll
kommunalråd (KSO) på 50 %. Utöver detta gjordes en fördelning av de
uppdrag som följer rollen som kommunalråd, se dokumentet ”Ledamöter i kommunstyrelse, kommunfullmäktige, nämnder m fl 2019”.
I syfte att få en viss struktur på uppdraget följs vissa rutiner utöver den
fastställda mötesplanen. I största möjliga utsträckning koncentreras arbetet till måndagar och tisdagar. Då genomförs bl a beredning (mötesanteckningar finns att ta del av på ”G”), inplanerade företagsbesök, utvecklingsgrupp, studiebesök och övriga planerade möten. Jag har vidare valt att driva frågor och initiera ärenden genom riktade uppdrag till
kommunchefen. Min roll som KSO innebär att jag i många träffar/möten
har att hantera ett ordförandeskap som kräver både för- och efterarbete.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Cecilia F Stenlund

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

28

2019-12-02

I mitt uppdrag ligger också att vara ledamot i Region Västerbottens primärkommunala delegation där jag också är ledamot i arbetsutskottet.
Arbete inom ramen för Region 10 och Skellefteåregionen syftande till
att utforma strategiska samarbeten har i viss mån prioriterats.
Förtroendeuppdraget som kommunstyrelsens ordförande är minst sagt
varierande. Förutom de reglerade uppdragen som omfattar planerade
möten som kommunstyrelse, budgetberedning, kommunfullmäktige så
bedömer jag att en stor del av min tid används till aktiviteter och händelser som inte planeras med lång framförhållning. Min avsikt är att vara
tillgänglig för medarbetare, medborgare, näringsliv och media. I uppdraget ingår som en del inläsning av material och omvärldsbevakning. Till
detta kommer traditionellt arbete och engagemang inom partiorganisationen. Jag har vidare sett det som ett uppdrag att föra en debatt i olika
media och att utifrån ett Malåperspektiv lyfta frågor såväl regionalt som
nationellt.
Slutligen är min bedömning att jag använder min 50-procentiga arvodering på ett effektivt sätt där naturligtvis det faktum att jag är pensionär/
egen företagare underlättar genom att jag i viss mån kan styra min tid.
Kommunfullmäktige har att besluta om interpellationen anses besvarad.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Interpellationen anses besvarad.
BESLUT
- Interpellationen anses besvarad.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr 2019.165/09

Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande om arbetsbelastning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid
Cecilia Festin Stenlund (L) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsbelastning och fördelning av uppdrag
inom arvoderad tid. Interpellationen lyder:
Snart har ett år gått av denna mandatperiod. En ny organisation infördes där kommunalrådsposten delades på två personer som har 50 %
vardera, samt ytterligare ett kommunalråd (insynsråd) på 30 %.
På kommunens hemsida står att läsa att uppdragen ska fördelas efter
intresse och kompetens.
Det är av stor vikt, att denna skattefinansierade ersättning står i proportion till verklig nerlagd tid och uträttade uppdrag. En utvärdering så här
en bit in i mandatperioden vore på sin plats och bör vara av intresse för
kommunfullmäktige.
Liberalerna vill nu veta hur ni använder er arvoderade tid, och hur fördelningen av uppdrag fungerar?
Kommunstyrelsens vice ordförande avger följande svar på interpellationen.
Efter valet 2019 gjordes en överenskommelse med Vänsterpartiet där
kommunalrådsposten delades mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 50 %. Vänsterpartiet har rollen som KSO. Med rollen som kommunalråd följde ett antal uppdrag som fördelades utifrån intresse.
Mina uppdrag
Malå kommunfullmäktige
Malå kommunstyrelse
Vice ordförande kommunstyrelsen
Kommunalråd 50 % Malå kommunstyrelse
Budgetberedning
Ordförande i Hälsorådet
Trepartens renhållningsnämnd
Migrationsrådet Skellefteå regionen
Plankommittén
Kommuninvest ekonomiska förening
Föreningsstämma
Samordningsförbundet Södra Lappland
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SmåKom ombud
Styrgrupp IT-frågor
Utvecklingsgruppen
Coompanion ombud
Ekonomiska föreningen Gold of Lappland
Skellefteälvens vattenråd
Integrationsgrupp för genomförande av handlingsplan för integrationsarbetet 2017 - 2019
Föreningen för Sveriges vattenkraftskommuner ombud
Kommunala vattenpolitiker - Vattenmyndigheten i Bottenviken
Godemän vid fastighetsbildningsförättningentätort.
Ett förtroendeuppdrag innebär oreglerad arbetstid men även varierande
uppgifter som inte är reglerade i uppdraget. Måndagar och tisdagar är
politiska dagar där bland annat möten, företagsbesök och de uppdrag
som jag tilldelats planeras in. Uppdrag som jag tilldelats innebär en del
resor, konferenser och webbsända möten samt inläsning av handlingar.
Oplanerade möten är också ett inslag i det dagliga arbetet. Omvärldsbevakning ingår i det dagliga arbetet, vilket innebär att man kan behöva
lyfta frågor på kommunnivå, distriktsnivå samt nationell nivå utifrån ett
Malåperspektiv. Dessutom jobbar jag med Socialdemokraterna och i
deras organisation som för mig är nödvändigt för att kunna vara en politiker och driva frågor från partiet. I det politiska arbete som är varierande träffar man medborgare och invånare på olika plan och i olika situationer. Oplanerade möten är ett inslag i det dagliga arbetet. Till detta
kommer mitt arbete hos New Boliden på 50 %.
Kommunfullmäktige har att besluta om interpellationen anses besvarad.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Interpellationen anses besvarad.
BESLUT
- Interpellationen anses besvarad.
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Interpellation till kommunstyrelsens andre vice ordförande om arbetsbelastning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid
Cecilia Festin Stenlund (L) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsbelastning och fördelning av uppdrag
inom arvoderad tid. Interpellationen lyder:
Snart har ett år gått av denna mandatperiod. En ny organisation infördes där kommunalrådsposten delades på två personer som har 50 %
vardera, samt ytterligare ett kommunalråd (insynsråd) på 30 %.
På kommunens hemsida står att läsa att uppdragen ska fördelas efter
intresse och kompetens.
Det är av stor vikt, att denna skattefinansierade ersättning står i proportion till verklig nerlagd tid och uträttade uppdrag. En utvärdering så här
en bit in i mandatperioden vore på sin plats och bör vara av intresse för
kommunfullmäktige.
Liberalerna vill nu veta hur ni använder er arvoderade tid, och hur fördelningen av uppdrag fungerar?
Kommunstyrelsens andre vice ordförande avger följande svar på interpellationen.
Efter valet 2018 utökades kommunstyrelsens presidium från två till tre
men den totala arvoderingen på 130 % bibehölls. En annan nyhet var
att ordförande och vice ordförande delade lika på majoritetens heltidsuppdrag, men för mig som företräder minoriteten blev allt lika förutom
att titulaturen blev något längre. De uppdrag jag har idag är ganska
exakt lika med dem jag hade under förra mandatperioden, så även om
jag aldrig deltog i några förhandlingar så tycker jag att fördelningen är
helt ok. Min arvoderade tid används till mina uppdrag och för att vara
tillgänglig för den som vill nå mig oavsett dag eller tid på dygnet.
Kommunfullmäktige har att besluta om interpellationen anses besvarad.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S) Interpellationen anses besvarad.
BESLUT
- Interpellationen anses besvarad.
----Justeringsmännens sign
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Redovisning av meddelanden
Styrelser och nämnder

Kommunstyrelsens styrkort 2020
Malå/Norsjö miljö- och byggnämndens styrkort 2020
Barn- och utbildningsnämndens
styrkort 2020
Omsorgsnämndens styrkort
2020
Malåbostaden AB styrkort 2020
Malå Energi- och Industri AB
styrkort 2020

Malå Energi- och Industri AB

Budget 2020

Malåbostaden AB

Budget 2020

Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 2019-10-15

Utvecklingsavdelningen

Uppföljning av förbättrat företagsklimat i Malå och svenskt
näringslivs rankningsresultat
2019

Utredningsgruppen Nölviken

Utveckling av Nölviken

Utvecklingsgruppen

Ny organisation för Malå
kommuns utvecklingsgrupp

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