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Allmänna utskottet 2020-10-27 (28)
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Beslutande Petter Lundström (V)
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2020-10-27

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 1

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2021-01-01--12-31

* Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2021-01-01--12-31

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2021-01-01--12-31

* Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2021-01-01--12-31

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2020-10-27

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2020.161/04

Budget 2021 - Kommunstyrelsens styrkort samt mätetal 2021

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

Bedömning

Kommunchef och avdelningschefer för utbildningsavdelningen och so-
ciala avdelningen har arbetat fram ett förslag till kommunstyrelsens mål 
för 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Kommunstyrelsens styrkort 2021 fastställs med föl-
jande ändring. Mätetalet under perspektivet Utveckling/tillväxt, punkt 7 
ska lyda: Antal kultur- och fritidsaktiviteter, jämfört med 2020 års antal.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Kommunstyrelsens styrkort 2021 fastställs med följande ändring. 

Mätetalet under perspektivet Utveckling/tillväxt, punkt 7 ska lyda: An-
tal kultur- och fritidsaktiviteter, jämfört med 2020 års antal.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2020-10-27

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2020.168/04

Godkännande av kommunstyrelsens internbudget 2021

Allmänna avdelningen har upprättat förslag till internbudget för kom-
munstyrelsens verksamhetsområde år 2021. I och med den nya politis-
ka organisationen och i förlängning den nya tjänsteorganisationen blir 
det ett annat sätt att hantera kommunstyrelsens budget på olika nivåer. 

Kommunstyrelsen har i beslutet från kommunfullmäktige fått en budget-
ram på 195 514 tkr – i den ingår olika prioriteringar. Utifrån prioritering-
arna samt en del justeringar mellan avdelningarna som nu ingår under 
kommunstyrelsen har ett förslag arbetats fram på avdelningsnivå. Ut-
bildningsavdelningen och sociala avdelningen har sina budgetramar 
från framförallt prislappsverksamheterna, och f d kultur- och fritidsavdel-
ningen ingår i sin helhet under allmänna avdelningen. 

I prioriteringsunderlaget tydliggörs var de olika prioriteringarna tillhör. 

Den nya uppställningen är en utveckling av budgetprocessen samt ett 
nytt arbetssätt där man tydliggör vilket ansvar avdelningschef har kontra 
vilken roll politik har. Politik beslutar vad och tjänstepersoner hur, d v s 
politik har angett en ram till avdelningarna, och tjänstepersoner anger 
hur den ska fördelas. 

Historiskt sett har budgeten tagits på väldigt låg nivå, d v s politik har 
beslutat om enstaka kronor. Sker sedan förändringar mellan verksam-
heter har avdelningschefer behövt ta upp internbudgeten för beslut igen 
för minsta lilla förändring mellan verksamheterna (inom sin egen avdel-
ning). För att arbeta på en mer effektiv nivå och framförallt på ett mer 
helhetstänkande och kommunövergripande sätt är det upp till respekti-
ve avdelningschef att fördela ut medel till sina respektive verksamheter. 
Detta innebär att varje avdelningschef har möjlighet att fördela fritt mel-
lan enheter och verksamheter samtidigt som man kan omfördela löpan-
de under året för att matcha toppar och dalar av olika händelser som 
kan ske inom enheterna/verksamheterna. För ett kommunövergripande 
perspektiv har dessutom kommunchefen i detta avseende alltid det 
övergripande yttersta ansvaret för budgeten och möjlighet att omfördela 
mellan avdelningarna – av samma anledning när det behövs täckas ett 
underskott från en avdelning till en annan.

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
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Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2020-10-27
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Internbudget för kommunstyrelsen 2021 god-
känns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Internbudget för kommunstyrelsen 2021 godkänns.

-----
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Allmänna utskottet 2020-10-27
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§ 4 Dnr 2020.166/04

Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kronor för investering i 
Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fibersand

Ett normalt grusunderlag håller ca 5 år och ska då bytas regelbundet. 
En fibersand håller upp till 20 år. Nuvarande underlag lades in 2014 och 
är hög tid att bytas ut. 

Kostnaden per år med grusunderlag uppgår till 32 000 kr/år och fiber-
sanden 27 000 kr/år.

Bedömning

Ridhuset får ett bättre underlag i jämförelse med grusunderlaget till en 
billigare årskostnad. Ärendet i sig bedöms inte vara könsneutralt efter-
som det främst berör tjejer och kvinnor.

Om kommunstyrelsen bifaller denna ansökan innebär det att i efterföl-
jande ärende med rubriken ”Godkännande av kommunstyrelsens inves-
teringsplan 2021” måste denna investering om underlaget i ridhuset jus-
teras, eftersom investeringsbeloppen är olika. I denna ansökan är be-
loppet 400 000 kr, och i investeringsplanen är beloppet 150 000 kr.

BESLUTSUNDERLAG

Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kro-
nor för investering i Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fiber-
sand beviljas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kronor för investering i 
Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fibersand beviljas.

-----
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§ 5 Dnr 2020.167/04

Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2021

En plan för investeringsåret görs i budgetprocessen inför kommande 
budgetår, men för att undvika löpande äskningar ska planen beslutas 
på projektnivå inför varje kommande budgetår. Den aktuella planen kan 
halvårsvis revideras under befintligt budgetår inför kommande halvårs-
period på budgetåret. 

Varje projekt ska utöver belopp också ha ett underlag i form av ett in-
vesteringsäskande för att kostnaderna ska kunna beräknas och finan-
siering planeras. 

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Investeringsmedel för fibersand i ridhuset ska va-
ra 400 000 kronor. Kommunstyrelsens investeringsplan 2021 godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Investeringsmedel för fibersand i ridhuset ska vara 400 000 kronor. 

- Kommunstyrelsens investeringsplan 2021 godkänns.

-----
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§ 6 Dnr 2020.159/00

Upphävande av fastställd verksamhetsindelning - ny politisk organisa-
tion

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-09, § 2 att fastställa verksam-
hetsindelning i den nya politiska organisationen. Verksamhetsindelning-
en började gälla från och med 2020-07-01. 

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

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Verksamhetsindelning fastställd av kommunfull-
mäktige 2020-03-09, § 2 upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

-----

8



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2020-10-27

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2020.157/00

Fastställande av nytt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämn-
der samt kommunstyrelsen och dess utskott

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

- Fritidsgården föreslås omfattas av allmänna utskottet istället för av ut-
bildningsutskottet.

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

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Tidigare fastställt Gemensamt reglemente för 
Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelser och dess utskott upp-
hör att gälla. Upprättat förslag till nytt Gemensamt reglemente för Malå 
kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott fastställs. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

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

-----
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§ 8 Dnr 2020.163/00

Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning

Delegationsförteckningen behöver ses över regelbundet för att bli så 
komplett som möjligt. Felaktigheter har upptäckts och ändringar före-
slås av tjänstepersoner på sociala avdelningen och på allmänna avdel-
ningen.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Upprättat förslag till kommunstyrelsens delega-
tionsförteckning fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Upprättat förslag till kommunstyrelsens delegationsförteckning fast-
ställs.

-----
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§ 9 Dnr 2020.158/21

Fastställande av Bostadsförsörjningsprogram för Malå kommun

Varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Rikt-
linjer för bostadsförsörjningen ska fastställas av kommunfullmäktige un-
der varje mandatperiod. 

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

Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på remiss till de politiska 
partierna i Malå kommun, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Region 
Västerbotten, Boverket, intilliggande kommuner och till de fastighetsbo-
lag som finns i kommunen. Under remisstiden har Bostadsförsörjnings-
programmet också legat ute på Malå kommuns hemsida så att allmän-
heten kunde lämna synpunkter.

Synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen i Västerbottens län, Väns-
terpartiet i Malå och Liberalerna i Malå. Synpunkterna har beaktats i för-
slaget till Bostadsförsörjningsprogrammet.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram 
fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram fastställs.

-----
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§ 10 Dnr 2020.162/51

Fastställande av Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2021 - 2024

Alla kommuner ska årligen ta fram en kollektivtrafikplan som behandlar 
det innevarande året samt åren som följer. Den framtagna kollektivtra-
fikplanen är uppdelad i fem avsnitt: inledning, nuläge, mål och trans-
portpolitiska ambitioner samt utvecklingsområden.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-04-13, § 113 har kollektivtrafik-
planen remitterats till de politiska partierna samt till de trafikutövare som 
är verksamma i Malå kommun. Det svar som inkommit har beaktats i 
kollektivtrafikplanen. Det har också genomförts ett dialogmöte med ut-
vecklingsavdelningen om vilka utvecklingsbehov näringslivet har fram-
fört. Det har också genomförts ett dialogmöte med bussbolag.

I kollektivtrafikplanen 2021 - 2024 är all statistik och fakta uppdaterad.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2021 - 2024 
fastställs.

Stefan Lundgren (L): Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2021 - 2024 
fastställs med följande ändring. På sida 4 under rubriken 2.2.1 Rabatte-
rade hemresor ska följande text läggas till. Rabatterade hemresor ska 
även gälla deltidsstudier, samtliga lärosäten i Sverige samt att yrkesut-
bildningar ingår.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna ut-
skottet bifaller Ylva Olofssons förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2021 - 2024 fastställs.

-----
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§ 11 Dnr 2020.173/04

Fastställande av Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet

Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhåll-
ningen med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera 
mellan åren, men under en löpande 3-årsperiod ska ett nollresultat upp-
nås. Ökade kostnader för insamlingen och kommande skatter för för-
bränning samt minskade intäkter innebär att att taxan måste höjas för 
att uppnå ett nollresultat. Nya kommande direktiv för avfall kan på sikt 
innebära kraftigt ökade kostnader, utredning pågår via trepartsnämn-
den.

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-liters kärl innebär det en kostnadsökning 
på 102 kr/år. Detta innebär en intäktsökning med 203 800 kr. Övriga av-
gifter i taxan har också justerats.

BESLUTSUNDERLAG

Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns ren-
hållningsverksamhet fastställs att gälla fr o m 2021-01-01. Taxa för Ma-
lå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommunfullmäktige 
2019-12-02, § 163 upphör att gälla fr o m 2020-12-31. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet 
fastställs att gälla fr o m 2021-01-01.

- Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kom-
munfullmäktige 2019-12-02, § 163 upphör att gälla fr o m 2020-12-31.

-----
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§ 12 Dnr 2020.170/04

Fastställande av Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning

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.

Bedömning

Minskade intäkter samt ökade kostnader samtidigt som reningsverket 
byggs om innebär att taxan måste höjas för att möta den totala kost-
nadsökningen. Samtidigt är ledningsnätet gammalt och underhållsbeho-
vet stort vilket innebär att årlig höjning av taxan är aktuellt. 

En höjning av brukningsavgifterna med 3 % innebär en intäktsökning 
med ca 187 000 kr/år, månadskostnaden för typhus A, villa med 150 m³ 
förbrukning blir efter höjningen 585 kr, idag 565 kr.

BESLUTSUNDERLAG

Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Brukningsavgifterna höjs med 3 %. Upprättat för-
slag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning fastställs att gälla fr o m 2021-01-01. Kommunfullmäktiges beslut 
2019-12-02, § 162 upphör att gälla fr o m 2020-12-31. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Brukningsavgifterna höjs med 3 %.

- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning fastställs att gälla fr o m 2021-01-01. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-02, § 162 upphör att gälla fr o m 
2020-12-31.

-----
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§ 13 Dnr 2020.169/04

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommun-
invest ekonomisk förening

Malå kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Före-
ningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kom-
munal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrå-
gor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommunin-
vest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen 
från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attrak-
tiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna om-
fattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskri-
sen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapi-
talet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansin-
spektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga då-
varande medlemmar deltog i förlagslånen. 

Malå kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-31 till 
700 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre 
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommunin-
vest. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapi-
tal erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att ome-
delbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till 
Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i 
form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapi-
talinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. 
Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2020-10-27

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så 
att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats 
ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kro-
nor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för region-
er, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. 
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar succes-
sivt under de kommande fyra åren enligt följande.

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun)

Kapitalinsats 
(kr/invånare)

(region)
2020 900 180
2021 1 000 200
2022 1 100 220
2023 1 200 240
2024 1 300 260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsat-
ser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Bedömning

År Insatsnivå Kapitalinsats kr
2020 900 700 000*
2021 1 000 0
2022 1 100 286 759
2023 1 200 306 800
2024 1 300 306 800
Summa: 1 600 359

*Motsvarande förlagslån

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Malå kommun ska till Kommuninvest ekonomisk 
förening inbetala ett insatsbelopp om totalt 1 600 359 kronor inkl för-
lagslån under de kommande fyra åren samt att kommunstyrelsen bemy-
ndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen 
de kommande fyra åren (2021 - 2024). Firmatecknare i Malå kommun 
bemyndigas att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningarna i beslutet ovan. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2020-10-27

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett 
insatsbelopp om totalt 1 600 359 kronor inkl förlagslån under de kom-
mande fyra åren samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen de kommande fy-
ra åren (2021 - 2024). 

- Firmatecknare i Malå kommun bemyndigas att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna 
i beslutet ovan.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2020-10-27

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2020.160/10

Antagande av nytt avtal mellan samverkande kommuner - Gemensam 
nämnd för drift av personalsystem

Den gemensamma nämnden för drift av personalsystem föreslår kom-
munfullmäktige i Arvidsjaurs, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner att 
godkänna nytt avtal, vilket överensstämmer i stort med nu gällande av-
tal men med giltighetstid t o m 2021-06-31. Detta då nuvarande avtal 
går ut vid årsskiftet. 

Det som skiljer sig mot nu gällande avtal är en detalj i Malå kommuns 
bilaga. Fr o m 2021-01-01 är det Visma (personalsystemleverantören) 
som sköter tabellimporter och inte Skellefteå kommun.

För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna.
 
Bedömning

För Malå kommuns del innebär förslaget till det nya avtalet inga större 
förändringar mot tidigare år, se ovan. 

BESLUTSUNDERLAG

Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd 
för drift av personalsystem antas. Avtalet gäller 2021-01-01--06-30.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personal-
system antas.

- Avtalet gäller 2021-01-01--06-30.

-----
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Allmänna utskottet 2020-10-27

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020.172/80

Fastställande av Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i Malå 
kommun 2021

Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i Malå kommun ses 
över regelbundet. År 2018 höjdes avgifterna med 10 % och sedan dess 
har priserna varit desamma. 

Kultur- och fritidsenheten äger inga fastigheter men administrerar uthyr-
ningen av kommunkoncernens lokaler/hallar till allmänheten.

Remiss till tekniska enheten samt Malå Energi- och Industri AB (Meni) 
gällande hyresnivån i lokalerna/anläggningar har gjorts. Tekniska enhe-
ten rekommenderar att priserna höjs med konsumentprisindex inför 
2021 och att priserna även fortsättningsvis höjs enligt KPI årligen. Meni 
har, via telefon, meddelat att de inte har några synpunkter på hyresni-
våerna.

Bedömning

I upprättat förslag är priserna uppjusterade enligt KPI augusti månad 
2020 med 0,7 %. Detta innebär en höjning mellan 6 - 413 kr beroende 
på lokal och längd på hyrestillfället.

Kultur- och fritidsenheten belyser även och önskar att lokalernas skick 
förbättras om en årlig höjning av avgifterna ska ske. Därtill även att me-
del tillskjuts om verksamheterna ska kunna göra avsyn av lokalerna ef-
ter uthyrning.

Kommunstyrelsen bedöms hålla låga och mycket subventionerade pri-
ser i kommunägda lokaler och anläggningar. Detta för att möjliggöra ett 
rikt och mångsidigt utbud av aktiviteter i samhället. Upprättat förslag be-
döms påverka flickor/kvinnor och pojkar/män lika.

BESLUTSUNDERLAG

Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Upprättat förslag till Villkor och avgifter för lokaler 
och anläggningar i Malå kommun för tiden 2021-01-01 t o m 2021-12-
31 fastställs med följande ändringar. 
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Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2020-10-27

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Avgifterna för ”Laven: Pelarsalen, Kök + Restaurang, Laven plan 1 - Pe-
larsalen, kök + restaurang, Värmestuga, Saloon, Värmestuga + Saloon” 
plockas bort ur dokumentet eftersom de ska fastställas av Malå Energi- 
och Industri AB.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Upprättat förslag till Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i 
Malå kommun för tiden 2021-01-01 t o m 2021-12-31 fastställs med 
följande ändringar. 

Avgifterna för ”Laven: Pelarsalen, Kök + Restaurang, Laven plan 1 - 
Pelarsalen, kök + restaurang, Värmestuga, Saloon, Värmestuga + 
Saloon” plockas bort ur dokumentet eftersom de ska fastställas av 
Malå Energi- och Industri AB.

-----
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Allmänna utskottet 2020-10-27
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§ 16 Dnr 2020.171/80

Fastställande av Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, 
samt nominering av stipendiater i Malå kommun 2021

Reglerna för bidrag till föreningar och studieförbund ses över varje år. 

Under 2017 omfördelades kulturbidrag där en del av bidraget kunde sö-
kas som utvecklingsbidrag för hela kommande verksamhetsår och en 
del kunde sökas året runt som separata arrangemang om max 3 000 kr/ 
gång. Under 2018, då kultur- och fritidsnämndens budget kraftigt redu-
cerades, blev nämnden tvungen att minska totalsumman för bidrag till 
föreningarna. Bland annat så försvann skoterledsbidraget helt. Även bi-
dragen till studieförbunden halverades och reglerna för bidragsberätti-
gade studieförbund skrevs om. Inför 2020 ändrades lokalbidrag till fasta 
ersättningar till 2 500 kr för egenägd lokal och 800 kr för hyrda lokaler. 
Målsättningen var att minska administration och handläggningen av bi-
draget.

Inför 2021 föreslås bidraget ”Bidrag till särskilda ändamål” att försvinna 
och ersättas med ”Fritidsbidrag” som kommer att fungera lika som 
snabbkultursbidraget - d v s att max 3 000 kr/gång kan sökas inom fast-
slagen budgetram för fritidsaktiviteter under hela året, och på så sätt 
främja ytterligare fritidsaktiviteter i Malå kommun.

Bedömning

Förslaget innebär att kommunstyrelsen även fortsättningsvis stöttar fö-
reningar och möjliggör utvecklande och löpande aktiviteter och verk-
samhet under året. Förslaget är jämställt och bedöms behandla flickor/ 
kvinnor och pojkar/män lika.

BESLUTSUNDERLAG

Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Upprättat förslag till Regler för bidrag till förening-
ar och studieförbund, samt nomineringar av stipendiater i Malå kommun 
2021 fastställs. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Upprättat förslag till Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, 
samt nomineringar av stipendiater i Malå kommun 2021 fastställs.

-----
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§ 17 Dnr 2020.165/00

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

Kommunfullmäktige fastställde 2020-03-09, § 3 ett nytt gemensamt reg-
lemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess 
utskott. Man beslutade även att en utvärdering av reglementet skulle re-
dovisas i kommunfullmäktige 2020-11-30.

Bedömning

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

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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§ 18 Dnr 2020.164/00

Utvärdering av verksamhetsindelning

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

Bedömning

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

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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§ 19 Dnr 2020.174/04

Ansvarsfrihet år 2019 för direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland - Akademi Norr

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akade-
mi Norr har upprättats och fastställs av direktionen.

Kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun har att pröva 
frågan om ansvarsfrihet.

Av revisionsrapporten framgår att revisorerna föreslår att direktionen för 
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet. 

Det finns inga erinringar mot direktionen eller revisionsrapporten, varför 
ansvarsfrihet bör beviljas.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalför-
bundet Partnerskap Inland ansvarsfrihet för 2019.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland ansvarsfrihet för 2019.

-----
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§ 20 Dnr 2020.175/00

Yttrande över budget och verksamhetsplan 2021 för Kommunalförbun-
det Partnerskap Inland - Akademi Norr

Kommunalförbundets budgetprocess ska tidsmässigt anpassas till med-
lemskommunernas. Direktionen ska arbeta fram ett förslag till budget 
för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och 
ekonomin under budgetåret. Direktionen ska samråda med medlem-
marna om förslaget till budget senast den 15 september. Direktionen 
ska fastställa budgeten under oktober månad. Budgetförslaget ska vara 
tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommu-
nallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs är offentligt. När bud-
geten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som med-
lemmarna ska erlägga till förbundet. 

Under 2021 avser kommunalförbundet att fortsätta sin nysatsning på att 
arbeta mot bättre samordning med högskolor, universitet samt YH-an-
ordnare samt att arbeta vidare med varumärket Akademi Norr mot uni-
versitets- och YH-studenter. För att klara dessa uppgifter på ett bra sätt 
motiveras en större budget. Kommunalförbundets beräknade intäkter 
för 2021 räcker inte riktigt till för allt detta. Med hänvisning till beslut 
2017-11-23 att eget kapital inte får understiga 2 500 000 kronor och att 
det vid utgången av 2020 beräknas finnas 3 400 000 kronor i eget kapi-
tal föreslår verksamhetschef att budgeten antas och att medel tas av 
det egna kapitalet för att täcka underskottet. Till den slutliga behandling-
en av budgeten i direktionen har kommunerna möjlighet att yttra sig 
över den föreslagna budgeten.

BESLUTSUNDERLAG

Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Budget- och verksamhetsplan 2021 för Kommu-
nalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr godkänns. Medlemsav-
giften 2021, 40 040 kronor, belastar kommunstyrelsens budget.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Budget- och verksamhetsplan 2021 för Kommunalförbundet Partner-
skap Inland - Akademi Norr godkänns.

- Medlemsavgiften 2021, 40 040 kronor, belastar kommunstyrelsens 
budget.

-----
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§ 21 Dnr 2020.177/00

Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2021-01-01--12-31

I det gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt kom-
munstyrelsen och dess utskott framgår följande.

1 Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente… 

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.

10 Nämndernas och utskottens arbetsformer

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar… 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Bedömning

Kommunstyrelsen har att bestämma vem som i övrigt ska underteckna 
handlingar. Firmatecknare ska således utses.

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): - Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmateck-
nare 2021-01-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare 
för firmatecknaren 2021-01-01--12-31. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2021-01-01--12-
31.

- Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren 
2021-01-01--12-31.

-----
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§ 22 Dnr 2020.178/00

Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2021-01-01--12-31

I det gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt kom-
munstyrelsen och dess utskott framgår följande.

1 Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente… 

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.

10 Nämndernas och utskottens arbetsformer

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföran-
de eller vid förfall för denne av andre vice ordförande och kontrasigne-
ras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Bedömning

Kommunstyrelsen har att namnge ordföranden, vice ordförandena samt 
att utse kontrasignant och dess ersättare.

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavs-
son, född 1954, utses till att underteckna handlingar 2021-01-01--12-31. 
Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961, 
utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 2021-01-
01--12-31. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne Hellsten, 
född 1949, utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna 
handlingar 2021-01-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, 
utses till kontrasignant 2021-01-01--12-31. Personalchef Lars Ekberg, 
född 1957, utses till ersättare för kontrasignanten 2021-01-01--12-31.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, född 1954, utses 
till att underteckna handlingar 2021-01-01--12-31.

- Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961, 
utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 2021-
01-01--12-31.

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne Hellsten, född 1949, 
utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna handlingar 
2021-01-01--12-31.

- Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant 2021-
01-01--12-31.

- Personalchef Lars Ekberg, född 1957, utses till ersättare för kontrasig-
nanten 2021-01-01--12-31.

-----
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