
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-11-12
(59)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 15.00

Ajournering Kl 09.25 - 09.40 kaffe
Kl 11.00 - 11.10
Kl 11.30 - 12.00 Katarzyna Wikström och Sven-Åke Boström infor-
merar om projektet God och nära vård
Kl 12.00 - 13.00 lunch

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

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef A-K Horney, enh chef/utveckl avd, § 153-158
Catrin Björck, sekr Britt-Marie Sellman (S), ej tjg ersättare
Maria I Larsson, enh chef/KoF, § 148-149

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Mikael Abrahamsson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag den 18 november 2019, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143 - 179
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-11-12

Anslag sätts upp 2019-11-18 Anslag tas ner 2019-12-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 143

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 144 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 kollektivtra-
fikplanen är uppdelad i fem avsnitt: inledning, nuläge, mål och trans-
portpolitiska 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 kollektivtrafikpla-
nen. 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 hem-
ma. 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 ut-
vecklingsavdelningens synpunkter har beaktats.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia F Stenlund (L): Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2020 - 
2023 fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2020 - 2023 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 145 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 mil-
jövänligt sätt.

RESA
Typ av resa Resans 

längd
Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Korta resor Upp till 2 
km 

Cykla/Gå Samåkning 
med leasing-
bil*

Hyrbil***

Medellånga resor 2-250 km


Kollektivtrafik 
(Buss)

Samåkning 
med 
leasingbil*

Hyrbil***

Långa resor > 250 km


Kollektivtrafik 
(Tåg eller 
buss)

Samåkning 
med 
leasingbil*

Flyg**

Anslutningsresor


Kollektivtrafik 
(Tåg)

Kollektivtrafik 
(Buss)

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 lea-

singbilar (ska följa gällande trafiksäkerhetskrav).

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunövergripande samverkansgruppens protokoll, § 37/19.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): 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 ska punkten 2 med rubriken Om man är i behov av att resa väljer 
man ett energieffektivt, säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt 
samt tillhörande rutor och asterisk-text tas bort. 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 re-
kommenderas att hjälm används.” tas bort. Tidigare fastställd policy 
upphävs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- 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 ska punkten 2 med rubriken Om man 
är i behov av att resa väljer man ett energieffektivt, säkert, ekono-
miskt och miljövänligt sätt samt tillhörande rutor och asterisk-text 
tas bort. 

Under rubriken Säker och miljövänlig körning/cykling ska de tre 
sista meningarna lydande ”I första hand bör man stanna då telefon an-
vänds vid bilkörning. I andra hand ska rätt utrustning användas (hands 
free). När cykel används rekommenderas att hjälm används.” tas bort.

- Tidigare fastställd policy upphävs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 146 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens tidigare beslut om avsikts-
förklaring för Region 8 upphävs. Upprättat förslag till avsiktsförklaring 
för Region 10 antas. 

BESLUT

- Kommunstyrelsens tidigare beslut om avsiktsförklaring för Region 8 
upphävs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till avsiktsförklaring för Region 10 antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, KFN, MBN, Mabo, 
Meni

Utdragsbestyrkande

§ 147 Dnr 2019.155/10

Fastställande av samverkansavtal samt medborgarlöfte 2020 - 2022 - 
Malå kommun och Polisen

Polisen och Malå kommun har haft ett samverkansavtal/medborgarlöfte 
åren 2016 - 2018. För att utveckla samarbetet med polisen behövs ett 
nytt dokument för att få till en bra samverkan. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-01, § 139 att ärendet återremitte-
ras för ytterligare beredning.

REK-gruppen har tillsammans med kommunledningskontoret arbetat 
fram ett samverkansavtal för åren 2020 - 2022.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 139/19.
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Samverkansavtal mellan Malå kommun och 
Polisen 2020 - 2022 fastställs.

BESLUT

- Samverkansavtal mellan Malå kommun och Polisen 2020 - 2022 fast-
ställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 148 Dnr 2019.158/88

Uppföljning av biblioteksplan 2017 - 2019

Kommunfullmäktige antog 2016-11-28, § 80 Malå kommuns Biblioteks-
plan 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 kvalitetsarbe-
te. 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 re-
dovisningen av nyckeltal kompletteras med information om faktorer som 
påverkat utvecklingen av talen.

Utifrån redovisade nyckeltal är bedömningen att biblioteksverksamhe-
ten 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. Bib-
lioteksverksamheten 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 offici-
ella biblioteksstatistik att föreslås.

BESLUTSUNDERLAG

Se kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 40/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag, ly-
dande: Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 149 Dnr 2019.159/88

Antagande av Biblioteksplan för Malå bibliotek 2020 - 2022

I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteks-
verksamheten 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 kommu-
nerna 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 bib-
lioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Med biblioteks-
plan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans antagen 
plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verk-
samhetens inriktning och omfattning. Den är också så utformad att 
medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens övervägan-
den 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag, 
lydande: Biblioteksplanen 2020 - 2022 för Malå kommun antas. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Biblioteksplanen 2020 - 2022 för Malå kommun antas. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 150 Dnr 2019.181/29

Tecknande av hyresavtal med Malåbostaden AB om Mötesplats Furu-
gatan

Omsorgsnämnden beslutade 2017-12-13, 129 att säga upp hyresavta-
let för matsalen på Furugatan. Hyresavtalet upphör 2019-12-31.

Under 2019 har diskussioner förts med anledning av att åsikter finns att 
det skulle vara bra för de boende att få behålla lokalen som en mötes-
plats. Under andra halvåret 2019 har Galejan haft en försöksverksam-
het med att servera mat två dagar per vecka. En utvärdering ska tas 
fram för att se vilket behov som har funnits och vilken kostnad som blivit 
för Galejans verksamhet.

Bedömning

Om kommunstyrelsen skulle besluta att hyra lokalen av Malåbostaden 
AB uppstår en kostnad som inte är budgeterad i kommunstyrelsens 
verksamhet. Detta skulle innebära en revidering av internbudgeten om 
hyran inte går att finansiera på annat sätt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunstyrelsen tecknar inte hyresavtal 
med Malåbostaden AB för mötesplatsen på Furugatan.

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsen tecknar inte hyresavtal med 
Malåbostaden AB för mötesplatsen på Furugatan. Kommunchefen får i 
uppdrag att presentera ett förslag på framtida nyttjande av lokaler på 
Furugatan. Förslaget ska innehålla såväl organisatoriska som ekono-
miska konsekvenser och presenteras i kommunstyrelsen 2020-02-18. 

FÖRSLAGSORDNING

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

Omröstning begärs. 

Kommunchefen
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING

Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar ja.

Den som bifaller Mikael Abrahamssons förslag röstar nej.

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Ja-röster: Lennart Gustavsson (V), Siv Stenberg (V), Fredrik Ider-
ström (V), Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och 
Arne Hellsten (ML)

Nej-röster: Mikael Abrahamsson (S), Charlotte Hultdin (S) och Jeanette 
Hallin (S)

Med 6 ja-röster och 3 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Lennart Gus-
tavssons förslag.

BESLUT

- Kommunstyrelsen tecknar inte hyresavtal med Malåbostaden AB för 
mötesplatsen på Furugatan.

- Kommunchefen får i uppdrag att presentera ett förslag på framtida 
nyttjande av lokaler på Furugatan. 

- Förslaget ska innehålla såväl organisatoriska som ekonomiska konse-
kvenser och presenteras i kommunstyrelsen 2020-02-18.

-----

RESERVATION

Mikael Abrahamsson (S), Charlotte Hultdin (S) och Jeanette Hallin (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Mikael Abrahamssons förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, Linda Nystedt, Anna 
Jonsson, Lars Ekberg, Ulrika Bergstedt, 
Rune Nilsson, Anna-Karin Horney, Lars 
Grundberg, Ebbe Bergstedt, Tony Frank, 
Carina Karlsson

Utdragsbestyrkande

§ 151 Dnr 2019.170/04

Budget 2020 - Kommunstyrelsens styrkort samt mätetal 2020

Kommunstyrelsen har att fastställa styrkort samt mätetal för 2020. 

Enligt styrprinciperna för budget- och uppföljningsprocessen ska styrel-
se, nämnder och bolag fastställa sina styrkort i september/oktober året 
innan aktuellt budgetår, ex år 2019 fastställer man styrkorten för 2020. 
Respektive nämnd, styrelse och bolag tar fram förslag till sina egna 
”styrkort” med mål som ansluter till de styrkort som är fastställda av 
kommunfullmäktige. Dessutom ska mätetal för styrkorten fastställas 
samtidigt som styrkorten beslutas.

De politiska partierna har lämnat in sina förslag till styrkort för kommun-
styrelsen 2020. Därefter har berörda tjänstemän tagit fram förslag till 
mätetal. Föredraganden har sammanställt förslagen till styrkort samt 
mätetal.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens styrkort samt mätetal 2020 
fastställs.

BESLUT

- Kommunstyrelsens styrkort samt mätetal 2020 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Avdelningschefer, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

§ 152 Dnr 2019.163/04

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.

I kommunstyrelsen 2019-03-26 infördes nya rutiner för månadsuppfölj-
ningar 2019. Mallen ser annorlunda ut än tidigare års uppföljning. Fokus 
ligger på de åtgärder avdelningarna ska rapportera till kommunstyrelsen 
vid budgetavvikelser. Vid varje månadsskifte ska avdelningarna rappor-
tera månadsuppföljning till ekonomi- och kommunchef.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-01, § 132 i ärendet ”Delårsrap-
port, januari – augusti 2019 – Malå kommun” att ekonomisk uppföljning 
ska redovisas i dagens sammanträde. Denna ekonomiska uppföljning 
redovisas i detta ärende.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks 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 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Anna-Karin Horney, Linda 
Nystedt, Ulrika Bergstedt

Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr 2019.184/04

Information om risk- och konsekvensanalyser - Kommunstyrelsens in-
ternbudget 2020

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-01 att fastställa internbudgeten 
för 2020. Utifrån den fastställda internbudgeten har utvecklingsavdel-
ningen, Galejan och växelenheten gjort risk- och konsekvensanalyser 
inför 2020.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks 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 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 154 Dnr 2019.185/14

Uppföljning av förbättrat företagsklimat i Malå och Svenskt Näringslivs 
rankningsresultat 2019

Om rankningen och enkätundersökningen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i 
Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att 
starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som vik-
tas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkät-
undersökning till företagen som genomfördes under perioden januari - 
april 2019 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden 
januari - april, 2019. 

Primär målgrupp: Företag med minst en anställd (77 i Malå). 

Antal svar från företagare: 58 (svarsfrekvens 57 %).

Representanter för följande branscher svarade med högsta svarsfrek-
vens: handel (29 %), industri (19 %) och bygg (12 %). De flesta företag 
som svarade (71 %) har 0 - 5 anställda. 

Könsfördelning på de som svarade: 70 % män och 29 % kvinnor. 

Resultat 

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet för Malå är 3,3 för år 
2019 som motsvarar godtagbart i betyg. 

I rankningen som publicerades i september klättrade Malå till plats 198
(↑ 88 placeringar jämförelse med år 2018). Malå kommun utnämndes till 
årets ”klättrare” i Västerbotten av Svenskt Näringsliv. 

I tjänsteärendet om planen för företagsklimatet (KS 2019-02-12, § 6) 
hade vi satt som ett mål att, Malå kommun inom de närmaste tre åren, 
ska uppnå plats nr 200 (enligt mätningen år 2021). Det betyder att vi 
uppnått det uppsatta målet redan i år. 

KF, KS, ledn grp, BUN, MBN, Meni, 
ordf i samebyn, ordf i Företagarna i 
Malå, ordf i LRF, ordf i Gold of Lap-
land
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Svar på alla enkätfrågor (placering för 2019 och förändring från i fjol):

Sammanfattande omdöme 183 (↑68)

Tele- och IT-nät 49 (↑113)
Service till företag 96 (↑118)
Tjänstemäns attityder till företagande 133 (↑108) 
Allmänhetens attityder till företagande 223 (↑35)
Medarbetare med relevant kompetens 173 (↑98)
Kommunpolitikernas attityder till företagande 188 (↑87)
Tillämpning av lagar och regler 175 (↑101)
Vägnät, tåg- och flygförbindelser 261 (↑15)
Konkurrens från kommunens verksamheter 96 (↑181)
Medias attityder till företagande 285 (↑2)
Skolans attityder till företagande 282 (↑6)

 
Det som företagare ansåg att kommunen borde prioritera är (svar år 
2019):

- bättre dialog mellan kommunen och företag
- anpassa utbildning efter företagens kompetensbehov 
- fler bostäder.

I fjol var det upphandling, bättre förståelse hos tjänstemän och politiker, 
ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, som pekades ut 
som förslag till viktiga insatsområden. 

Statistisk data som påverkat rankningen (placering för 2019 och föränd-
ring från i fjol): 

Andel invånare i arbete 114 (↓53)
Företagande 230 (andel med F-skatt, ↓59)
Nyföretagsamhet 34 (↑202 placeringar, positiv förändring)
Marknadsförsörjning 240 (d v s andel av hushållens inkomster som 

kommer från t ex lön från privata företag, ↓8)
Entreprenader 270 (d v s andelen av den kommunala verk-

samheten som köps in från privata företag, fö-
reningar och stiftelser i förhållande till den to-
tala kostnaden för kommunens verksamhet, 
↓5)

Kommunalskatt 281 (↓1)

Analys och mål för nästa år

Utvecklingsavdelningen är försiktigt positiv till årets resultat. Det är vik-
tigt att jobba långsiktigt och systematiskt, att verka för att förbättra det 
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näringslivsfrämjande arbetet och att verka för ett förbättrat näringslivs-
klimat. Det är ett förväntat resultat från Tillväxtverket till de 39 kommu-
ner som beviljats extra projektmedel tiden 2018 - 2020; "Utveckling av 
näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun" (2018 - 2020).

Målet för år 2020 är att bibehålla placeringen/öka med 5 - 10 placering-
ar. Möjligheten att nå detta resultat förutsätter att målet har hög politisk 
prioritet. Det förutsätter ett ökat samarbete och en samsyn med avdel-
ningarna barn och utbildning, tekniska samt miljö och bygg, med upp-
handlingsfunktionen och bolaget Meni. Samarbetet och samsynen om 
näringslivsklimatet i Malå bör också delas med företagen i Malå och 
dess intresseorganisationer. Tillsammans bör vi sätta mål och indikato-
rer för de faktorer i Svenskt Näringslivs ranking som ska prioriteras i 
Malå kommun. I denna process kan vi ta lärdom av våra grannkommu-
ner Sorsele och Norsjö. Vidare måste utvecklingsavdelningen lösa ut-
maningen med förslaget till reducerad budget för basverksamhet 227 
(utvecklingsavdelning) genom att omfördela resurser och bemanning i 
verksamhet 227 i kombination med neddragning av resurser i verksam-
het 600 (Inflyttnings- och integrationsservice), vilket kan kompenseras 
genom att använda extra projektmedel från Tillväxtverket (”Utveckling 
av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun”), för att delfinansi-
era tjänster och konsultköp. Ett integrerat arbetssätt, personella resur-
ser med rätt kompetens och förhållningssätt är avgörande för en förtro-
endefull dialog med företagare och vår möjlighet att erbjuda kvalitativ 
”lotsning” i olika faser av företagande - uppstart, utveckling och tillväxt, 
liksom för att initiera, bedriva och följa upp aktiviteter, samt för att han-
tera ordinarie administrativa uppgifter. Utöver detta tillkommer utveck-
lingsavdelningens medverkan i insatser och uppföljning av projektverk-
samhet.

Malå kommun har antagit Handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat 
i Malå: åtgärder och aktiviteter (2019 - 2021) (KS 2019-02-12, § 6). 
Rapportering av uppföljning handlingsplan sker till Tillväxtverket och till 
kommunstyrelsen i februari 2020. I planen finns flera åtgärder som 
kopplas till särskilt prioriterade målområden: 

Platsbaserad näringslivsutveckling
 Investeringar i utbildning och kompetens 
Strukturer för innovativ utveckling.

Vi har genomfört en hel del insatser och aktiviteter enligt plan. Vi har 
stora förhoppningar att SKL:s utbildning Förenkla - helt enkelt ska bidra 
till ökad kunskap och förståelse för företagandets villkor både hos tjäns-
tepersoner och politiker. Utbildningen kommer att genomföras under 
2020 i samarbete med Arjeplogs kommun.
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BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Information om Svenskt Näringslivs rankingresultat 
2019 och Malås förbättrade position noteras. 

BESLUT

- Information om Svenskt Näringslivs rankingresultat 2019 och Malås 
förbättrade position noteras.

-----
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§ 155 Dnr 2019.186/14

Fastställande av Handlingsplan för bygdemedel 2020, Malå kommun

Hur bygdemedel får användas regleras i lagen med särskilda bestäm-
melser om vattenverksamhet och i förordningen om bygde- och fiskeav-
gifter. Lagstiftningen säger följande om bygdeavgiftsmedel.

 .…tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vatten-
verksamheten eller anläggningar för denna. (Lag (1998:812) om vatten-
verksamhet 6 kap 1 §, utdrag)

.…användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller 
service i bygden eller annars är till nytta för denna. (Förordning 
1998:928 om bygde- och fiskeavgifter 8 §, utdrag)

Enligt förordningen ska medlen användas till investeringar eller projekt 
med investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller servi-
ce i bygden eller annars är till nytta för denna.

Enligt länsstyrelsens beslut 2019-01-10 om handlingsplan för bygdeme-
del år 2019 för Malå kommun ser länsstyrelsen att Agenda 2030, både 
på hemmaplan och när det gäller att bidra till det globala genomföran-
det av agendan, som viktig och verka för att målen i Agenda 2030 nås. 

Malå kommun ska årligen upprätta en handlingsplan för hur bygdemed-
len ska användas i hela kommunen. Handlingsplanen ska därefter god-
kännas av länsstyrelsen. Handlingsplanen ska vara kopplad till och ut-
formad enligt länets regionala utvecklingsstrategi, Malå kommuns an-
tagna styrkort och mål, lokala utvecklingsstrategin, integrationsstrate-
gin, utvecklingsavdelningens handlingsplan samt övriga relevanta stra-
tegiska planer. 

Bedömning

Bygdemedel för allmänna näringslivsfrämjande åtgärder ska ses utifrån 
ett bredare perspektiv och även omfatta åtgärder som långsiktigt bidrar 
till utveckling och stimulering av näringslivet med följande mål.

- I Malå kommun sker tillväxt.

- I Malå kommun ökar nyföretagandet.

- I Malå kommun utvecklas samhälls- och näringslivet genom tillämp-
ning av nya metoder. 

Kn chef, utveckl grp, Anna-
Karin H, länsstyrelsen
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Insatserna bedöms därför omfatta utveckling och stimulering av nä-
ringsliv och samhälle och kan ske genom bland annat bygdemedel till 
kommunens strategiska och det operativa näringslivsarbete som ligger 
utanför ordinarie verksamhet, konsulttjänster och kompetensinsatser 
som främjar samhälls- och näringslivsutvecklingen. Investeringar av oli-
ka slag ska tolkas relativt vitt och omfattar även mjuka investeringar i 
form av exempelvis kommunal medfinansiering av EU-projekt, projekt 
inom Landsbygdsprogrammet. Malå kommun har tidigare år tagit beslut 
om åtaganden och medfinansiering 2020 i projekt såsom Skellefteå Älv-
dal och strategiska projekt, såsom Exportfokus och Bärkraft. Lokal ser-
viceplan för Malå kommun har utarbetats 2018 och ska implementeras 
med fortsättning 2020. Vidare ska näringslivsfrämjande kompetensför-
sörjningsaktiviteter såsom Här finns jobben 2020, som inte inryms inom 
ordinarie verksamhetsbudget, medfinansieras. 

Bygdemedel till föreningar bör bedömas utifrån nedanstående mål.

- I Malå kommun kan alla invånare utöva och utveckla sina intressen. 

- Malå kommun är en attraktiv plats för bosättning och arbete, framför-
allt för unga kvinnor och män.

- I Malå kommun finns ett brett utbud av attraktioner med hög kvalitet 
inom området hälsa och det kulturturistiska området.

Det har tidigare år visat sig finnas behov av investeringsstöd för energi-
effektivisering och tillgänglighetsanpassning. År 2020 (liksom 2019) kan 
föreningar söka medel till såväl ”mjuka” investeringar - såsom stöd till 
kompetensutveckling, likväl som ”hårda” investeringar - stöd till fysiska 
investeringar. År 2019 ansökte 10 föreningar om bygdemedel. Maximalt 
20 000 kronor och 90 % av godkända kostnader beviljas i stöd. Det in-
nebär att föreningarna förväntas stå för minst 10 % i kontantinsats själv.

Agenda 2030 ska beaktas vid handläggning av nya projektansökningar 
som är aktuella för bygdemedel med start år 2020. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Handlingsplan för bygde-
medel 2020, Malå kommun fastställs.
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BESLUT

- Upprättat förslag till Handlingsplan för bygdemedel 2020, Malå kom-
mun fastställs.

-----
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§ 156 Dnr 2019.187/10

Utveckling av Nölviken

Kommunchefen uppdrog 2018-08-23 till enhetschef utvecklingsavdel-
ningen, att utreda framtida utveckling av Nölviken.

”I samband med att Trafikverket bygger om infarten till Malå behöver 
kommunen en utredning/förslag om vad som kan göras för Nölvikenom-
rådet för att göra området attraktivt.”

Uppföljning av uppdraget förväntades ske 2018-12-31 till kommunchef.

Nuvarande markområde, vad göra?
Framtida möjligheter.

Direktiv att avvakta med utredningsuppdraget inkom från kommunche-
fen till enhetschef utvecklingsavdelningen under hösten 2018. Detta bl a 
mot bakgrund av att styrelsen i Meni diskuterade avyttring av Tjamstan-
området med backe, camping och hotell. Kommunchefen erhöll utred-
ningsuppdrag. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-03, § 22 att 
Tjamstanområdet med backe, camping och hotell ska avyttras/försäljas 
av Meni.

Utredningsuppdrag Nölviken auktualiseras i september 2019. I sam-
band med att etapp 1 av ny vägbyggnation är iordningställd, har det till 
utvecklingsgruppen inkommit förslag att tillskapa en utsiktsplats/rast-
plats på vägens högsta krön, Entré Malå. Trafikverket äger vägen. An-
gränsande markområde ägs av Svea Skog. Utsiktsplatsen/rastplatsen 
kan iordningställas i samband med att den nya vägen färdigställs och 
GC-vägen byggs, vilket sker sommaren 2020. 

Organisation och tidplan

- Utredningsgrupp Nölviken bildas med tjänstepersoner från tekniska 
avdelningen och utvecklingsavdelningen.

- Projektmedel enligt arbetsgruppens kalkyl äskas i kommunstyrelsen i 
februari.

 - Delrapportering i kommunstyrelsen i april, 2020.

Lars G, Anna-Karin H, Arne H, KF, 
kn chef, ledn grp, utveckl grp, Malå 
Sameby, Företagarna i Malå, LRF i 
Malå o Norsjö
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Avgränsningar

Utredningsuppdraget avgränsas i steg 1 till:

Enkät till medborgare. Jfr utredning badhus. 

Medborgardialoger.

Uppdaterat förslag med byggnader och utformning av f d campingplat-
sen och 

Utsiktsplatsen/rastplatsen Entré Malå; utformning, investeringskalkyl, 
finansiering och drift.

Utredningsuppdraget avgränsas i steg 2 till:

 affärsmodell

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Tjänsteperson från tekniska avdelningen, från 
utvecklingsavdelningen samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får 
i uppdrag att bilda en utredningsgrupp för Nölviken. Utredningsgruppen 
presenterar förslag till utformning, konsekvenskalkyl, finansiering och 
drift av ”Entré Malå” till kommunstyrelsen 2020-02-18. Utredningsgrup-
pens uppdrag för Nölviken i övrigt godkänns.

BESLUT

- Tjänsteperson från tekniska avdelningen, från utvecklingsavdelningen 
samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande får i uppdrag att bilda en 
utredningsgrupp för Nölviken.

- Utredningsgruppen presenterar förslag till utformning, konsekvenskal-
kyl, finansiering och drift av ”Entré Malå” till kommunstyrelsen 2020-
02-18. 

- Utredningsgruppens uppdrag för Nölviken i övrigt godkänns.

-----
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§ 157 Dnr 2019.189/10

Ny organisation för Malå kommuns utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen i Malå kommun har över tid haft olika sammansätt-
ningar och funktion (KS 2002-05-28, § 105, KS 2008-10-28, § 175, KS 
090428, § 57 och KS 150217, § 45).

Utvecklingsgruppens funktion ska vara att fungera vägledande/stödjan-
de och verka för internt samarbete såväl som externt samt att följa upp 
utvecklingsavdelningens uppdrag att ansvara för kommunens arbete 
med utvecklings- och tillväxtfrågor, med utgångspunkt i Översiktsplan 
(ÖP), Lokal utvecklingsstrategi (LUS), utvecklingsavdelningens hand-
lingsplan och Handlingsplan för utveckling av näringslivet och företags-
klimatet i Malå kommun (finansiering genom projektmedel 1,76 milj/år 
tiden 2018 - 2020 från Tillväxtverket).

Utvecklingsgruppen ska bestå av kommunstyrelsens presidium, ytterli-
gare en politiker från kommunstyrelsen. Cecilia F Stenlund, kommun-
styrelsens ledamot 2015 - 2018 (KS 150217, § 45), ingår även fortsätt-
ningsvis i utvecklingsgruppen, liksom kommunchef och enhetschef ut-
vecklingsavdelningen. Eftersom kompetensförsörjningsfrågan är en av 
de viktigaste förutsättningarna för företags utveckling och tillväxt, och 
samarbetet mellan skola och näringsliv ska stärkas, föreslås Erik Lind-
blom, barn- och utbildningschef. Utvecklingsavdelningen har sedan 
2016 samarbetat med skola och näringsliv i Malå bl a genom tema-
veckan Här finns jobben, som har goda förutsättningar att utvecklas yt-
terligare. Malå on Tour för elever och pedagoger samt Malå Sommar-
entreprenörer är andra exempel.

Utvecklingsgruppen ska äga rätt att, i specifika frågor, adjungera aktö-
rer - tjänstepersoner, företagare och representanter för näringslivets in-
tresse-/medlemsorganisationer såsom Samebyn, Företagarna i Malå, 
LRF, Gold of Lapland samt projektägare och övriga samarbetspartners.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande och sammankallan-
de i gruppen. Enhetschef utvecklingsavdelningen ska vara sekreterare.
Utvecklingsgruppen ska sammanträda en gång/månad och/eller vid be-
hov.

Tjänstepersonerna i utvecklingsgruppen ska utgöra operativ grupp. 
Gruppen ska äga rätt att inkalla aktörer i specifika frågor. Enhetschef 
utvecklingsavdelningen ska vara sammankallande i den operativa grup-
pen.

KF, kn chef, ledn grp, BUN, barn- o 
utb chef, enh chef/utveckl avd, KS 
presidium, Cecilia F Stenlund
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Styrgrupp för Projekt Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i 
Malå kommun är utvecklingsgruppen. För att tillgodose kravet på nä-
ringslivsförankring av projektet föreslås att styrgruppen kompletteras 
med två representanter för näringslivet i Malå. Styrgruppen sammanträ-
der 4 ggr tiden november 2019 - februari 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens beslut 2009-04-28, § 57 
och 2015-02-17, § 45 upphävs. Till utvecklingsgruppen utses kommun-
styrelsens presidium, ledamot från kommunstyrelsen (Cecilia F Sten-
lund), barn- och utbildningschefen, enhetschef/utvecklingsavdelningen 
och kommunchefen.

BESLUT

- Kommunstyrelsens beslut 2009-04-28, § 57 och 2015-02-17, § 45 
upphävs.

- Till utvecklingsgruppen utses kommunstyrelsens presidium, ledamot 
från kommunstyrelsen (Cecilia F Stenlund), barn- och utbildningsche-
fen, enhetschef/utvecklingsavdelningen och kommunchefen.

-----
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§ 158 Dnr 2019.190/08

Information om projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region 
(NiMR)

Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR) är ett samver-
kansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Projektets 
övergripande målsättning är att skapa en attraktiv region för fler och 
växande företag genom att stödja befintliga små och medelstora företag 
inom fem fokusområden: generations- och ägarskifte, nå ut till en större 
marknad, kompetensförsörjning, kapitalförsörjning och innovation.

Projektet pågår tiden 2018-09-01--2021-04-30.

Projektets finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond (det är Tillväxt-
verket som beviljar medel) och Region Västerbotten samt de åtta kom-
munerna Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Storuman, Malå, Norsjö, Sorsele 
och Lycksele. Projektägare är Storumans kommunföretag AB. Samar-
bete sker också med Arvidsjaurs kommun och Arjeplogs kommun (part-
ner i Region 10), vilka har sökt separat finansiering. 

Senaste rapport till kommunstyrelsen var den 4 juni, 2019. 

Lägesrapport för sommaren – hösten 2019 

Kontakt med företag och arbete med primära målgruppen. Anordnade 
aktiviteter

Vi har utifrån tidigare kontakter med näringslivet identifierat ett antal fö-
retag som kan vara intresserade av insatser. Genom en enkät har vi fått 
flera anmälda. Branschforum blev också en bra ingång för att förstå fö-
retagens behov, identifiera mottagare och anpassa de insatser som vi 
har att erbjuda. Vi marknadsför projektet via våra kanaler i respektive 
kommun och via en gemensam hemsida och dess blogg. Här berättar vi 
om företag i Region 10 i syfte att inspirera, visa upp möjligheter att driva 
och utveckla verksamheter och ge möjlighet för företag i vår region att 
bekanta sig med varandra för eventuella samarbeten. Vårt ”erbjudande” 
till företag kan vara informations-/kunskapsinsatser i grupper, coachning 
direkt till företagen, behovsanpassade insatser, individuella handlings-
planer, hållbarhets- och jämställdhetsanalyser.

Fokusområde Större marknad: Under september - oktober erbjöds ma-
låföretag inom handel och med webbförsäljning möjlighet att delta i en 
workshop i digital marknadsföring (5 workshoptillfällen, kvällstid). Ge-
nom att kunna optimera information på webbplatsen mot sökmotorer 
och kundgrupper, analysera data om besökare och annonsera till rätt 

KS, utveckl grp, ordf i Före-
tagarna i Malå, Anna-Karin 
Horney
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målgrupp stärks företagen i webbförsäljning och erhåller verktyg för att 
nå ut till en större marknad. För handel där webb är en mycket viktig ka-
nal är det avgörande kunskap för att kunna utvecklas och överleva. Åtta 
företag deltog. 

Fokusområde Innovation: Fyra företag från Malå deltog i aktiviteter un-
der seminarieserie Tänk Nytt, som Malå och Norsjö NiMR bedrev i sam-
arbete med bl a projektet Intersective Innovation och Skellefteå Science 
City under september - oktober, 4 sammankomster. Målet med semina-
rieserien var att ge företagare en verktygslåda för att höja innovations-
förmågan och jobba strategiskt med affärsutveckling och innovation. 
Det har även hållits en inspirationsföreläsning som berörde frågan om 
att leda innovationsprocesser. 

Fokusområde Kapitalförsörjning: Utvecklingsavdelningen deltog i ett se-
minarium i Luleå med tema ”Norrbottens kapitalförsörjningssystem”. 
Region Norrbotten inbjöd aktörer från såväl utbuds- som efterfrågesidan 
av det kapitalförsörjande systemet. Konsultföretaget Oxford Research 
Institute presenterade den analys som de har genomfört efter att ha un-
dersökt och samtalat med aktörer i Norrbotten. Syftet med utvecklings-
avdelningens deltagande var omvärldsbevakning för uppslag till insat-
ser i Malå, för utvecklingen i Malå och regionen. Under temaveckan 
”Här finns jobben och möjligheterna” och företagarfrukosten Gomorron 
Malå ska ämnet kapitalförsörjning diskuteras. Olika finansiärer och före-
tag medverkar. 

Fokusområde Ägarskifte/Generationsskifte: Malå och Sorsele har re-
surskommunrollen. Vi har under perioden upphandlat leverantörer och 
genomfört en tvådagarsworkshop inom ägarskifte och företagsförvärv. 
Insatsen ägde rum 25 och 26 september i Malå. Deltagare från övriga 
kommuner var representerade på plats eller medverkade via webb-
sändningen. Företag, rådgivare (inkl banker, revisorer och övriga aktö-
rer) och affärscoacher i projektet samt medarbetare på tillväxtfunktio-
nerna i respektive kommun deltog. Syftet med insatsen var att inspirera, 
kompetensutveckla, informera om möjliga lösningar, ”vägar” att välja, 
identifiera aktörer på marknaden för att därmed kunna gå vidare i pro-
cessen med ägarskifte/företagsförvärv. När det gäller lokala rådgivare 
finns behov av att höja deras kompetens inom området för att säkerstäl-
la att de i sin tur ännu bättre ska kunna hjälpa företagare på våra orter 
med ägarskiftesfrågor. 50 personer deltog. Webbsändning har skett till 
5 orter: Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Tärnaby. Företagare 
från Malå, Lycksele, Sorsele, Storuman, Åsele, Vilhelmina deltog. I det 
material som deltagarna erhöll utöver presentationsmaterialet ingick två 
böcker som beskriver alla skeden i ägarskifteprocessen och ger praktis-
ka råd och tips i ämnet. Utvecklingsavdelningen i Malå hade en ledande 
roll i denna satsning och vi tog även större delen av kostnaden. Rådgi-
vare fick betala en deltagaravgift.
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Fokusområde Kompetensförsörjning: Temaveckan ”Här finns jobben 
och möjligheterna” v 45 anordnas med kompetensförsörjningen i fokus. 
Vissa aktiviteter medfinansieras av NiMR. 

Samarbete med affärscoacherna i Region 10

Utvecklingsavdelningen samarbetar med våra kollegor i de övriga kom-
munerna i Region 10. Vi levererar enligt resurskommunrollen och vär-
desätter detta högt eftersom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning 
är viktigt i hanteringen av liknande frågor inom vårt verksamhetsupp-
drag. Företag/företagare i Region 10 bor, lever och verkar i Västerbot-
tens inland och problematiken med t ex infrastruktur, kompetensbrist, 
svårigheter med kapital för finansiering av investeringar och affärsut-
veckling är snarlikt hos oss alla. Förutsättningar i form av personella re-
surser på tillväxtkontoren och hur högt på respektive kommunala agen-
da näringslivsfrågor ligger, varierar i våra kommuner i R10. Kommuner-
nas prioritet, ekonomi och därmed möjlighet att finansiera basbeman-
ning för personal som ska stödja näringslivet ser olika ut. Därför är pro-
jektmedel ett mycket viktigt tillskott för att klara uppdraget att stödja vå-
ra lokala företag i utvecklings- och tillväxtprocessen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Aleksandra Simanovskayas tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 159 Dnr 2019.175/21

Utställning för samråd av planförslaget "Översiktsplan för Malå kommun 
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 ge-
nomförts liksom två workshops med kommunfullmäktiges politiker. Mö-
ten har hållits med berörda tjänstepersoner för att ta fram förslag till mål 
och strategier för olika verksamhetsområden. Ett uppehåll i ÖP-arbetet 
gjordes under hösten 2017 p g a budgetarbete.

Konsulten har nu färdigställt ett planförslag. Plankommittén har föresla-
git kommunstyrelsen att besluta om att planförslaget ställs ut för sam-
råd.

Samråd ska hållas under 4 veckor. Efter samrådet sammanställs och 
bemöts inkomna synpunkter av kommunen i en samrådsredogörelse 
där kommunen även redogör för vilka förändringar av planförslaget som 
gjorts efter samrådet. Planhandlingarna bearbetas, kompletteras och 
revideras utifrån de synpunkter och förslag som inkommit under sam-
rådsperioden. 

Planförslaget ställs därefter ut på nytt under en period om minst två må-
nader under vilken myndigheter, grannkommuner, företag, föreningar 
och allmänheten återigen ges tillfälle att komma med synpunkter. Alla 
inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i ett granskningsutlåtan-
de där kommunen även ska redogöra för vilka förändringar av planför-
slaget som gjorts efter granskningen. 

Efter att planförslaget bearbetats och reviderats efter utställning och 
granskning antas den nya översiktsplanen av kommunfullmäktige.

BESLUTSUNDERLAG

Se Elin Nilssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Planförslaget ”Översiktsplan för Malå kommun 
inklusive fördjupning för Malå centralort” ställs ut för samråd under pe-
rioden 2019-11-20--12-20.

Elin Nilsson
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BESLUT

- Planförslaget ”Översiktsplan för Malå kommun inklusive fördjupning 
för Malå centralort” ställs ut för samråd under perioden 2019-11-20--
12-20.

-----
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§ 160 Dnr 2019.174/02

Återrapportering av arbetsmiljöarbetet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-24, § 107 lämnades ett 
svar på revisorernas granskning av kommunens arbetsmiljöarbete. En-
ligt kommunfullmäktiges beslut ska en återrapportering ske till kommun-
fullmäktige 2019-12-02.

Bedömning

Det finns beslutade styrdokument av bra kvalitet för arbetsmiljöarbetet. 
Ser man i ett vidgat begrepp - hälsofrämjande arbete som i förlängning-
en leder till en låg och stabil sjukfrånvaro, finns det ett pågående arbe-
te. Arbetet utgår från de friskfaktorer som evidensbaserad forskning vi-
sat 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 en-
hetschefer - rehabiliterings-
processen.

Införa ett digitalt verktyg för 
rapportering och uppföljning 
av tillbud, olycksfall och 
skyddsronder - införande dec 
2019.

Förtydliga uppföljningsarbe-
tet inom nämnd/styrelse en-
ligt rutinerna i Arbetsmiljö-
handboken.

Ny Handlingsplan mot krän-
kande särbehandling och tra-
kasserier är antagen.

”Malå kommun en hälsofräm-
jande organisation” där en 
aktivitetsplan finns, fortgår.

Se över rutinerna för nämnd 
/styrelses vidarerapporte-
ring till kommunfullmäktige. 
Sker vid uppföljning av ar-
betsmiljöarbetet.
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Avdelningsövergripande pro-
cess om friskfaktorer inom 
omsorgsavdelningen där 
Sunt arbetsliv deltar som 
stöd.

Förankra policy, planer och 
målsättningar genom att 
tydligare lyfta dessa inom 
samverkanssystemets ram.

Samarbete med Försäkrings-
kassan och Region Väster-
botten om rehabilitering.

Analysera om ytterligare re-
surser alternativt verktyg 
behövs inom området. Ex 
rehabiliteringsverktyg och 
ökade resurser inom perso-
nal- och löneenheten (HR).

Medarbetarenkät. Ledarutbildning.
Samverkansavtalet revideras. Medarbetarutbildning/insats.
Riktlinjer för rehabilitering re-
videras.

Ovan redovisade aktiviteter är inom ett bredare område än enbart ar-
betsmiljö. Malå kommun har som mål att vara en hälsofrämjande orga-
nisation och redovisningen ska ses ur det perspektivet. Det är ett stän-
digt 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 redovisa-
de under kategorin ”avslutade åtgärder” innebär inte att arbetet har av-
slutas 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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§ 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 åter-
komma 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 styr-
kort 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): En fullmäktigeberedning - Framtidsberedning 
ska inte inrättas. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- En fullmäktigeberedning - Framtidsberedning ska inte inrättas.

-----
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§ 162 Dnr 2019.191/34

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.

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 underhålls-
behovet 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 634kr/mån
Sorsele 602kr/mån

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Brukningsavgifterna höjs med 7%. Upprättat 
förslag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning fastställs att gälla fr o m 2020-02-01. Kommunfullmäktiges beslut 
2014-11-24, § 30 upphör att gälla fr o m 2020-01-31. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Brukningsavgifterna höjs med 7%.

- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning fastställs att gälla fr o m 2020-02-01. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 30 upphör att gälla fr o m 
2020-01-31.

-----
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§ 163 Dnr 2019.192/04

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 0-resultat upp-
nås. Ökade kostnader för insamlingen, kommande skatter för förbrän-
ning 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns 
renhållningsverksamhet fastställs att gälla fr o m 2020-02-01. Taxa för 
Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommunfullmäkti-
ge 2017-06-26, § 62 upphör att gälla fr o m 2020-01-31. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet 
fastställs att gälla fr o m 2020-02-01.

- Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kom-
munfullmäktige 2017-06-26, § 62 upphör att gälla fr o m 2020-01-31.

-----
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§ 164 Dnr 2019.193/16

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut "Fastställande av Risk- och 
sårbarhetsanalys med inriktning mot extraordinär händelse"

Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan Myn-
digheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram en risk- och sårbar-
hetsanalys varje mandatperiod. Nyheter i överenskommelsen 2019-
2022: Det finns inga krav på att risk- och sårbarhetsanalysen ska fast-
ställas, det enda krav som finns är att den ska rapporteras till länsstyrel-
sen senast 2019-10-31. Analysen ska vara ett levande dokument och 
uppdateras kontinuerligt. En ny risk- och sårbarhetsanalys är nu framta-
gen och överlämnad till länsstyrelsen.

Nu gällande Risk- och sårbarhetsanalys som fastställdes av kommun-
fullmäktige 2016-06-27, § 42 måste därmed upphöra att gälla.

BESLUTSUNDERLAG

Se Helén Kärrmans tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27, § 42 
”Fastställande av Risk- och sårbarhetsanalys med inriktning mot extra-
ordinär händelse” upphävs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-27, § 42 ”Fastställande av Risk- 
och sårbarhetsanalys med inriktning mot extraordinär händelse” upp-
hävs.

-----
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§ 165 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, behand-
las 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 för-
mågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. En beskriv-
ning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden samt hur ersätt-
ningen 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 kommun-
chefen 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 kris-
ledning 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 på-
går.

BESLUTSUNDERLAG

Se Helén Kärrmans tjänsteutlåtande.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Styrdokument för krisberedskapsarbetet i Malå 
kommun under mandatperioden 2019 - 2022 antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Styrdokument för krisberedskapsarbetet i Malå kommun under man-
datperioden 2019 - 2022 antas.

-----
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§ 166 Dnr 2019.195/00

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

Malå och Norsjö kommuner bildade 2011 en gemensam miljö- och 
byggnämnd. 

Det befintliga samverkansavtalet har haft delar som berörde t ex överfö-
ring av personal samt den ekonomiska fördelningen. Ändringar är nu 
gjorda för att anpassas till den verksamhet som nu bedrivs.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Samverkansavtalet för Malå/Norsjö miljö- och 
byggnämnd fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

-----

40



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-11-12

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 167 Dnr 2019.196/10

Information/Lägesrapport om ombyggnation Tjambo

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11, § 36 att

- Ett- till fyraåringar ska vara på Tjambo
- Femåringarna flyttas till Nilaskolan
- Kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån på 30 miljoner kronor.

Projektet 0410 rullar på enligt plan - markjobb utanför upphandlat, bygg-
projekt är utfört, vissa ändrings- och tilläggsarbeten har tillkommit, både 
det som vi har beställt samt p g a andra orsaker. 

Kostnadsredovisning 190101--1029:

Anbud byggnation: 22 298 000 kr
Totalt t o m 191029: 10 248 000 kr 

Kostnader som hittills tillkommit utanför anbudssumman:

Markjobb (VA, el, ny infart m m) 310 000 kr
Konsult 120 000 kr (arbeten med upphandling 

samt ändringar)
ÄTA 235 000 kr (150 000 kr har vi beställt)

Projekt 0385/Utemiljö Tjambo:

Kostnad t o m 191029: 150 000 kr

Collage redovisade 2018-08-30 en budgetkalkyl som innebär en kost-
nad för ombyggnationen inklusive köksutrustning på 26 428 300 kr. 
Uppskattad konsultkostnad antas till 10 % av entreprenaden = 
2 650 000 kr. Det som vi vet tillkommer är uppdimensionering av befint-
ligt VA, ca 150 000. Summan av detta blir 29 228 300 kr. Sedan tillkom-
mer kostnader för ny anslutning av el och fjärrvärme, oförutsett samt 
utemiljö. Denna kostnadsuppskattning visar att kostnaden för ombygg-
nationerna enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11, § 36 kan 
överstiga 30 miljoner kronor.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

Ekonomienheten, Ebbe 
Bergstedt
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 168 Dnr 2019.197/10

Information/Lägesrapport om ombyggnation reningsverk

Reningsverket för Malå samhälle har problem att klara utsläppskraven. 
Länsstyrelsen har förelagt Malå kommun att senast 2022-12-31 uppfylla 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av 
avloppsvatten avseende CODcr.

Processutredning av konsult, ÅF, är genomförd för att klargöra vad som 
måste göras för att reningsverket ska klara kraven. Denna utredning vi-
sar att ett biosteg måste införas till en av konsulter beräknad kostnad av 
5,9 miljoner kr. Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 115 att be-
vilja investeringsmedel på 6 miljoner kr.
 
Följande är vad som hänt.

- t o m 2019-04-30:

Processutredning utförd samt tillståndsansökan för Malå reningsverk in-
lämnad till länsstyrelsen, ÅF konsult, tillståndet är inte klart.

Kostnad 554 366 kr.

- t o m 2019-05-20:

Konsult upphandlad för att projektera ombyggnationen, rörlig kostnad, 
anbud Sweco 949 200 kr.

- t o m 2019-10-29:

Tillstånd klart från länsstyrelsen, projektering pågår, markundersökning 
ska göras, utbyggnadens utformning ska beslutas.

Projekt 0376/Biosteg Reningsverk kostnad 190430--1029 164 000 kr.

Bedömning av totalkostnad är svår att göra i dagsläget. Det kan bli tyd-
ligare när projekteringen kommit igång.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

Ekonomienheten, Ebbe 
Bergstedt
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 169 Dnr 2019.198/10

Information om/Årsrapport för Leader Skellefteå Älvdal

Leader Skellefteå Älvdal har lämnat rapport för sin verksamhet 2018. 
Av rapporten framgår även antal projekt t o m maj 2019 samt förutsätt-
ningar för finansiering av nya projekt för 2019 och framåt. En korrige-
ring, gjord efter att årsrapporten skickats ut, innebär att sju projekt som 
gäller Malå kommun har beviljats t o m september 2019.

Projektlista sammanställning, Malå september 2019

2017-2142 Agility för en aktiv fritid på landsbygden
2016-2580 Jobb och företagsutveckling
2016-1391 SÄSK
2017-4010 MK3D
2017-4134 F Konceptutveckling Malåborg
2017-5476 Mervärde Malå
2018-2505 The new land of opportunity

Den totala budgetomslutningen för projekten ovan är 2 666 718 kr. Av 
dessa drivs tre projekt av projektägare inom Malå kommun, återstående 
fyra är projekt som omfattar Malås geografi men drivs av projektägare 
utanför vår kommun.

Nuvarande programperiod avslutas officiellt 2020 men slutförandet av 
verksamheten pågår t o m juni 2023. Fram till dess ska leaderområdet 
ha ett bemannat verksamhetskontor. Det är samtidigt dags att inleda 
dialog om kommande programperiod från 2021 och framåt samt förbe-
reda bildande av ett eventuellt nytt leaderområde. Leader Skellefteå 
Älvdal kommer att ta initiativ till möten med kommunledningarna i Malå, 
Norsjö och Skellefteå under hösten 2019 för dialog om kommande pro-
gramperiod.

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria I Larssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 170 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 bevil-
jas eller avslås efter utredning.

Färdtjänsthandläggaren har i uppdrag att uppdatera taxorna och riktlin-
jerna 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Nya taxor och riktlinjer för färdtjänst och riks-
färdtjänst fastställs fr o m 2020-02-01. Kommunfullmäktiges beslut 
2012-03-12, § 16 upphävs. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Nya taxor och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst fastställs fr o m 
2020-02-01.

- Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-12, § 16 upphävs.

-----
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§ 171 Dnr 2019.160/00

Antagande av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lapp-
land

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 förbunds-
ordning antas. Detta sker genom beslut hos de berörda medlemmarna 
under 2019 - när det gäller landsting och kommuner i respektive full-
mäktigeförsamlingar, och statens medlemmar på behörig tjänsteman-
nanivå.

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 myndig-
het bidrar idag med 945 500 kr, totalt 3,78 miljoner kr till samordnings-
förbundet. 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 Ekergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Förbundsordningen för Samordningsförbun-
det Södra Lappland antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra Lappland antas.

-----
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§ 172 Dnr 2019.180/10

Inrättande av REK-grupp i Malå kommun

Ett effektivt brottsförebyggande arbete kräver samverkan. Samhället 
har allt att vinna på minskad brottslighet för medborgarna och ökad 
trygghet. Därför behövs ett planlagt aktivt brottsförebyggande arbete 
som innebär att alla, både offentliga och privata samhällsfunktioner ska 
samverka sida vid sida. 

En grupp av aktörer har samverkat under några års tid och kallat sig för 
REK-gruppen, där REK står för rekognosering. 

Förslag till organisation/REK-grupp

Aktörer från Malå kommun som ska finnas representerade i REK-grup-
pen är socialtjänsten, skolan, ANDT-samordnare, fritidsgården, kom-
munledningen och polisen. Andra aktörer som bjuds in och deltar i 
REK-gruppen är det lokala näringslivet, hälso- och sjukvården, kyrkan, 
föreningslivet, hälsorådet, pensionärs- och handikapprådet, miljö- och 
byggavdelningen/räddningstjänsten. ANDT-samordnare är sammankal-
lande. Protokoll från REK-gruppens möten ska föras och läggas ut på 
kommunens hemsida.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): En REK-grupp i Malå kommun inrättas enligt 
förslag.

BESLUT

- En REK-grupp i Malå kommun inrättas enligt förslag.

-----
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§ 173 Dnr 2019.171/10

Information om löneöversyn 2019

Löneöversynen för 2019 är genomförd. 341 medarbetare berördes. Ny 
lön har betalats ut fr o m april/maj, såsom de centrala avtalen säger. Lö-
neökningen för hela organisationen blev 2,9 %. Nivån är beslutad av 
kommunstyrelsens presidium enligt beslutad Lönepolicy. Först i oktober 
utbetalades de nya lönerna till Vårdförbundets medlemmar då deras 
centrala avtal drog ut på tiden.

Löneprocessen - lönen är individuell och sätts huvudsakligen utifrån på 
vilket sätt medarbetaren bidragit till måluppfyllelsen. I processen ingår 
medarbetar- och lönesamtal samt arbetsplatsmöten. Allt enligt den lo-
kalt politiskt beslutade Lönepolicyn och centrala avtal. Förutom den in-
dividuella delen gjordes en fördelning utifrån ett strukturellt behov. Ett 
antal befattningar lyftes för att Malå kommun ska kunna hålla en mark-
nadsmässig nivå på lönerna. Malå kommun måste vara beredd att fort-
sätta med dessa strukturella åtgärder.

Följande befattningar fick efter beslut av kommunstyrelsens presidium 
en strukturell höjning av lönen:

Lärare på grundskolan, förskollärare, bygglovshandläggare, sjukskö-
terskor och en del arbetsledare. 

Medellön i organisationen efter årets löneöversyn är: 

Kvinnor: 28 709 + 2,2 % ökning i årets löneöversyn
Män: 29 970 + 2,5 % ökning i årets löneöversyn
Totalt: 28 982 + 2,2 % ökning i årets löneöversyn

Observera att Vårdförbundets medlemmar inte är med i statistiken ef-
tersom deras nya löner blev klara först i oktober. Uppdaterad statistik 
visas i sammanträdet.

De nya lönerna ger en kostnadsökning per helår på 4 667 481 kr inkl 
po.

Vilka är förutsättningarna inför 2020 års löneöversyn? Kommunal, Vi-
sion och Ledarnas avtal löper ut och nya centrala avtal ska förhandlas 
fram. Drygt 60 % av kommunens medarbetare berörs av de nya avta-
len. Det är troligt att Vision och Ledarna får X procent i löneökning för 
2020. Kommunal har hittills haft ökning i kronor. Samtliga av gällande 
avtal har X procent. Vilket innebär att det är arbetsgivaren som avgör 
löneökningen i förhållandet till den lönebildning som man eftersträvar - 

Lars Ekberg
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behålla sina medarbetare genom att ge löneökningar utifrån de indivi-
duella kriterierna och attrahera nya att söka sig till Malå kommun. Varje 
procents löneökning innebär en kostnadsökning med ca 1,5 miljoner, 
sett på årsbasis. Enligt budgetförutsättningarna för 2020 beräknas ar-
betskraftskostnaderna öka med 3,3 % för 2020 och för 2021 med 3,4 
%. 

Ur verksamhets- och servicesynpunkt är det mycket viktigt för en kom-
mun och dess medborgare att det finns kompetenta medarbetare. Att 
kommunen är en attraktiv arbetsgivare som gör att medarbetarna stan-
nar kvar och lockar till sig nya medarbetare. En del av detta är att erbju-
da marknadsmässiga löner. Det är en stor utmaning att rekrytera med-
arbetare med högskole-/universitetskompetens. Det finns en stor risk att 
kompetensförsörjningsutmaningen ökar.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 174 Dnr 2019.182/00

Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning

Delegationsförteckningen är ett levande dokument och det har nu upp-
märksammats att det bör läggas till några lydelser i förteckningen.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-05, § 80 om delegation till avdel-
ningschefen att godkänna behandlingen av personuppgifter. Under rub-
riken Administrativa ärenden läggs följande in.

Godkänna förändring av behand- Avdelningschef
ling av personuppgifter

Risk- och sårbarhetsanalysen, informationsplanen, utbildnings- och öv-
ningsplanen samt krisledningsplanen är levande dokument och behöver 
revideras så fort det blir en förändring. Under rubriken Administrativa 
ärenden läggs följande in.

Antagande av Risk- och sårbarhets- Kommunchef
analysen, informationsplanen, utbild-
nings- och övningsplanen, krisled-
ningsplanen

Delegationsförteckningen behöver också ändras vad gäller ersättare för 
färdtjänsthandläggare:

ÄRENDE  DELEGAT  ERSÄTTARE
Bevilja/avslå ansökningar 
om färdtjänst enl Lagen 
om färdtjänst §§ 6, 7, 8, 
9 och 10

Färdtjänsthandl Enhetschef 
Biståndshandläggare
omsorgen

Bevilja/avslå ansökningar 
om riksfärdtjänst enl La-
gen om riksfärdtjänst §§ 
4, 5, 6 och 7

Färdtjänsthandl Enhetschef 
Biståndshandläggare
omsorgen

Återkallande av färd-
tjänsttillstånd

Färdtjänsthandl Enhetschef 
Biståndshandläggare
omsorgen

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

Arbetsledare i KS
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till delegationsförteckning för 
kommunstyrelsen fastställs. Tidigare fastställd delegationsförteckning 
upphör att gälla.

BESLUT

- Upprättat förslag till delegationsförteckning för kommunstyrelsen fast-
ställs.

- Tidigare fastställd delegationsförteckning upphör att gälla.

-----
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De utsedda, Swedbank, 
Kommuninvest
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§ 175 Dnr 2019.161/00

Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2020-01-01--12-31

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

1 Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente… 

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.

1.2.12 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

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firma-
tecknare 2020-01-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark utses till er-
sättare för firmatecknaren 2020-01-01--12-31. 

BESLUT

- Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2020-01-01--12-
31.

- Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren 
2020-01-01--12-31.

-----
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§ 176 Dnr 2019.162/00

Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2020-01-01--12-31

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

1 Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente… 

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.

1.2.12 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 ordföranden, andre 
vice ordföranden samt att utse kontrasignant och dess ersättare.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gus-
tavsson, född 1954, utses till att underteckna handlingar 2020-01-01--
12-31. Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 
1961, utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 
2020-01-01--12-31. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne 
Hellsten, född 1949, utses till ersättare för vice ordföranden att under-
teckna handlingar 2020-01-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark, 
född 1957, utses till kontrasignant 2020-01-01--12-31. Personalchef 
Lars Ekberg, född 1957, utses till ersättare för kontrasignanten 2020-
01-01--12-31. 

De utsedda, Swedbank, 
Kommuninvest
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BESLUT

- Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, född 1954, utses 
till att underteckna handlingar 2020-01-01--12-31.

- Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961, 
utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 2020-
01-01--12-31.

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne Hellsten, född 1949, 
utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna handlingar 
2020-01-01--12-31.

- Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant 2020-
01-01--12-31.

- Personalchef Lars Ekberg, född 1957, utses till ersättare för kontrasig-
nanten 2020-01-01--12-31.

-----
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§ 177

Ordföranden informerar

- Arbetet med ny tjänstepersonsorganisation är inlett. Tid- och aktivitets-
plan tas fram i närtid. Ledord är bl a delaktighet och transparens. PWC 
är anlitade som konsulter.

- Frågan om Region Västerbottens närvaro i hela länet har lyfts till Re-
gion 10. Frågan kommer förhoppningsvis att diskuteras vid styrelse-
mötet den 12 - 13 december.

- Malå kommun har initierat frågan om skolskjutsars tillgänglighet för al-
la (i mån av plats) till Region 10. I dagsläget är det inte lagligt att erbju-
da andra än skolskjutsberättigade att åka.

- Den 14 november genomförs ett seminarium ”Vem ska jobba i lands- 
och glesbygdens industrier?”: Seminariet genomförs i samverkan med 
Region Västerbotten, IF Metall och Malå kommun.

- Fredag den 22 november invigs ”nya” kulturskolan.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 178

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- John Olsson
ter samråd med personalchef

Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla lön Lars Ekberg
under ledighet vid fackligt förtroendemanna-
uppdrag enligt AB

Bevilja/avslå ansökan om tjänstledigt för en- Lars Ekberg
skild angelägenhet med bibehållna  löneför-
måner under högst 10 arbetsdagar/kalender-
år för personal

Bevilja/avslå ledighet med eller utan lön vid Lars Ekberg
läkarbesök enligt AB

Beslut om innehav av bisyssla enligt AB § 8 Lars Ekberg

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

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl Ulrika Persson
lagen om färdtjänst § 6 - 10

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärdtjänst Ulrika Persson
enl lagen om riksfärdtjänst § 4 - 8

Gallring/avverkning av lövsly/buskar/träd/ Lars Grundberg
skog på kommunens mark dock högst till
ett belopp av 20 000 kronor (exkl moms) i
varje enskilt fall

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg
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Beslut om revidering av attestantförteck- Jim Lundmark
ningen

Prisförfrågan, upphandling, antagande av Jim Lundmark
anbud samt tecknande av avtal inom verk-
samhetens tilldelade internbudget och/eller
investeringsbudget

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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§ 179

Redovisning av meddelanden

Förvaltningsrätten i Umeå Mål nr 2279-19
Föreläggande - Laglighets-
prövning enl 13 kap kom-
munallagen
KS beslut 191001, § 129 - 
Slutrapport om "Regler för 
användande av Malå kom-
muns fordon, arbetsred-
skap och drivmedelskort"
Parter: Hans (Göte) Lund-
gren ./. Malå kommun

Malå kommun/Hälsorådet Protokoll 191011

Region 10 Minnesanteckningar 
190215, 190405, 190619, 
190927

Skellefteregionen Protokoll 190207, 190627, 
190925

Skellefteå kommun/Gemensam nämnd Protokoll 190926
för drift av personalsystem

Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 191015
myndarnämnd

Norsjö kommun/Trepartens renhållnings- Protokoll 191008
nämnd

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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