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Allmänna utskottet 2022-03-07 (20) 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl 09.00 - 10.00 
 
Ajournering  
 
 
 
Beslutande Lennart Gustavsson (V), ersättare för Petter Lundström (V) 

 Ylva Olofsson (S) 
 Stefan Lundgren (L) 
 
 
 
Övriga deltagande  Ella-Marit Pilto, avdelningschef 
  Catrin Björck, sekr 
  Anna-Karin Horney, utvecklings- och arbetsmarknadschef, § 16 
  Jim Lundmark, kommunchef, § 23, 25 
 
 
 
 
 
Utses att justera Stefan Lundgren, ersättare Lennart Gustavsson 
 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag den 16 mars 2022, kl 08.00 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 14 - 26 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Ylva Olofsson    
      
 Justerande     
  Stefan Lundgren    
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Sammanträdesdatum 2022-03-07 
 
Anslag sätts upp  2022-03-16 Anslag tas ner 2022-04-07 
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Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Allmänna utskottet 2022-03-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 14     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Dagordningen godkänns med följande tillägg. 
 
* Motion om bildande av aktiebolag för Tjamstanbackarna, Laven, hus-

vagnscampingen och Malå hotell 
 
* Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2022 - Miljö- 

och byggnämnden 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns med följande tillägg. 
 

* Motion om bildande av aktiebolag för Tjamstanbackarna, Laven, hus-
vagnscampingen och Malå hotell 

 
* Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2022 - Miljö- 

och byggnämnden 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

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

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

sens sammanträde senast den 7 juni 2022. 
 
----- 
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§ 16    Dnr 2022.32/04 
 
Medfinansiering av Leader Skellefteå Älvdal i kommande programpe-
riod 2023 - 2027  
 
Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner står tillsammans bakom den in-
lämnade ansökan om att få bilda nytt leaderområde i kommande pro-
gramperiod 2023 - 2027. Ansökan har lämnats in till Jordbruksverket 
och utvecklingsstrategin som tagits fram för leaderområdet är under be-
dömning. Beslut om godkännande av området lämnas under våren 
2022. 
 
Sökande leaderområden uppmanas nu av Jordbruksverket att senast 
den 1 april 2022 lämna in en budgetprognos för hur stor budget som 
området kan ta emot. Budgeten för ett leaderområde finansieras till 67 
% av Jordbruksverket genom Landsbygdsfonden samt statliga medel. 
Återstående 33 % ska utgöras av övrig offentlig medfinansiering.  
 
Leader i Sverige kommer enligt uppgift att tilldelas mer medel är i före-
gående period vilket innebär att de områden som godkänns kan komma 
att få en större budget än i nuvarande period. Fortsatt gäller att 33% av 
budgeten ska utgöras av övrig offentlig medfinansiering. Programperio-
den är numera fem år i stället för tidigare sju år. 
 
I innevarande period är grundbudgeten 34 miljoner kronor för sju år.  
Efter en muntlig avstämning mellan kommunerna finns en viljeinriktning 
att verka för en större budgetomslutning. Utgångsläget för den budget-
prognos som ska lämnas in kan därför vara en grundbudget på 40 mil-
joner kronor. Det är att jämföra med föregående period inklusive bevil-
jad utökning.  
 
Ekonomi  
 
Mot bakgrund av den uttryckta viljeinriktningen att arbeta för en större 
budget i kommande period föreslås att den budgetprognos som ska 
lämnas in ser ut på följande sätt. 
 
Jordbruksverket 67,00 % 26 800 000 kr 
Region Västerbotten 12,00 % 4 800 000 kr 
Skellefteå kommun 17,20 % 6 880 000 kr 
Norsjö kommun 2,15 % 860 000 kr 
Malå kommun 1,65 % 660 000 kr  
  40 000 000 kr 
 
Förslaget baseras på att Region Västerbottens procentuella andel är 
samma som i innevarande period. 
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Tidsbegränsningar/tidsperspektiv  
 
Budgetprognosen gäller perioden 2023 - 2027. Budgeten kommer san-
nolikt inte att fördelas linjärt. Tyngdpunkten kommer troligen att ligga 
under de första åren.  
 
Slutligt beslut om medfinansiering måste fattas innan den 15 oktober. 
Detta datum är sista dag för godkända leaderområden att ansöka om 
att starta verksamheten. Inför detta ska den övriga offentliga medfinan-
sieringen vara beslutad. 
 
I medfinansieringsbesluten behöver tydligt framgå att övriga offentliga 
finansiärer betalar ut sin medfinansiering årsvis i förskott. 
 
Bedömning 
 
Leader är ett sedan tidigare erkänt och fungerande verktyg för lokal ut-
veckling. För att i praktiken möjliggöra ett arbete med de lokala utveck-
lingsområdena och prioriteringar som lyfts fram i Lokal Utvecklingsstra-
tegi för Malå kommun Malå - en attraktiv plats HÄR olikheter skapar ut-
vecklingskraft 2030 bedöms det vara av stor vikt att arbeta för en finan-
siering av ett leaderområde även inför den kommande programperio-
den. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Malå kommun ska arbeta för en finansiering 
av leader i kommande programperiod enligt presenterat förslag. Beslut 
om medfinansiering fattas så snart en slutgiltig finansieringsbudget har 
tagits fram. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Malå kommun ska arbeta för en finansiering av leader i kommande 

programperiod enligt presenterat förslag. 
 
- Beslut om medfinansiering fattas så snart en slutgiltig finansierings-

budget har tagits fram. 
 
----- 

6



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-03-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 17    Dnr 2022.30/11 
 
Nominering av representant i beslutsgrupp i nytt leaderområde 2022 – 
2027  
 
Malå kommun står tillsammans med Norsjö och Skellefteå kommuner 
bakom den inlämnade ansökan om att få bilda nytt leaderområde från 
och med 2022. Under våren 2022 kommer Jordbruksverket att meddela 
vilka områden som godkänns.  
 
Liksom i nuvarande programperiod kommer en ideell förening att an-
svara för genomförandet av leaderområdets utvecklingsstrategi. Den 
ideella föreningens styrelse kommer att utgöra beslutsgrupp och priori-
tera projektansökningar. Den nuvarande föreningen Skellefteå Älvdal 
kommer att slutföra arbetet inom nuvarande programperiod. Därefter 
avslutas den nuvarande föreningen.  
 
Styrelsen för nuvarande förening Skellefteå Älvdal har beslutat påbörja 
arbetet med att en ny förening ska kunna bildas och ta sig an drift och 
genomförande av den nya utvecklingsstrategin 2023 - 2027. En ny fö-
rening kommer att registreras och nuvarande styrelse har utsetts till in-
terimsstyrelse för den nya föreningen. Därefter kallas till föreningsstäm-
ma där styrelse för den nya föreningen väljs.  
 
Valberedning i nuvarande leaderförening har även i uppdrag att vara 
valberedning för den nya föreningen fram till föreningsstämman. Valbe-
redningen består av Ingabritt Hultmar (ideell sektor, Malå), Lars Wester-
lund (privat sektor, Norsjö) samt David Lidström (offentlig sektor, Skel-
lefteå). Valberedningen önskar att Malå kommun nominerar en företrä-
dare för offentlig sektor i Malå kommun. Det är föreningsstämman som 
slutligen väljer ledamöterna. Den person som nomineras bör ha kun-
skap och erfarenhet inom relevanta områden samt kunna avsätta tid för 
uppdraget. 
 
Bedömning 
 
I den nuvarande föreningen har Maria Larsson representerat offentlig 
sektor Malå, kommunstyrelsen § 53 (dnr 2022.30//11). Hon är tillfrågad 
av valberedningen att vara valbar till den nya föreningsstyrelsen, och 
står till förfogande om kommunstyrelsen väljer att nominera henne. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Malå kommun nominerar Maria Larsson att företräda 
offentlig sektor, Malå. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Malå kommun nominerar Maria Larsson att företräda offentlig sektor, 

Malå. 
 
----- 
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§ 18    Dnr 2022.44/02 
 
Antagande av Riktlinjer för distansarbete 
 
Malå kommun som arbetsgivare har som policy att arbetsuppgifterna ut-
förs på arbetsstället men ibland kan det vara lämpligt/befogat att arbeta 
hemifrån/distansarbete. Det kan gälla medarbetare som är bosatta i an-
nan kommun och på grund av detta har en lång restid. Det kan också 
uppkomma tillfällen där arbetsuppgifterna bäst utförs på annan plats än 
på arbetsstället ex inläsning. Det är arbetsgivaren som bedömer vilka 
arbetsuppgifter som lämpar sig för arbete på distans. 
 
Distansarbete har aktualiserats i samband med pandemin som har på-
gått, där myndigheter gått ut med rekommendationer om att arbetsgiva-
ren ska se över möjligheter till distansarbete för att på så sätt minska 
smittspridning.  
 
De föreslagna riktlinjerna har tagits fram med beaktande av det centrala 
kollektivavtalet med grund i det europeiska ramavtalet om distansarbe-
te. Men också med hänsyn till Skatteverkets regler. 
 
Bedömning 
 
Att arbeta på distans är inte möjligt för alla yrkesgrupper. För vissa yr-
kesgrupper är den fysiska närvaron en förutsättning för att kunna utföra 
arbetet. Men det finns goda skäl att införa en möjlighet till distansarbete 
både ur ett kompetensförsörjningsperspektiv men också av andra skäl 
såsom att begränsa smitta under ex en pandemi.  
 
Pandemin har inneburit att distansarbete förekommit i en betydligt stör-
re omfattning än tidigare. Det har visat på att det inom flera befattningar 
fungerar att arbeta på distans men det har också påvisat att det behövs 
organisationsgemensamma riktlinjer om vad som gäller vid distansarbe-
te. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Riktlinjer för distansarbete antas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Riktlinjer för distansarbete antas. 
 
----- 
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§ 19    Dnr 2022.45/10 
 
Uppföljning av samtliga planer för internkontroll 2021 
 
Styrelsen och nämnderna ska varje år upprätta en särskild plan för den 
interna kontrollen, och uppföljning av internkontrollplanerna ska göras 
för föregående år. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över samtliga 
nämnders verksamhet och har därmed ansvaret för den interna kontrol-
len på ett kommunövergripande plan. Sammanställning av rapporterna 
för föregående år ska redovisas till kommunfullmäktige senast i april 
månad. Uppföljningen gäller kommunstyrelsen och Malå/Norsjö miljö- 
och byggnämnd. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Uppföljning av samtliga planer för internkontroll 2021 
godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Uppföljning av samtliga planer för internkontroll 2021 godkänns. 
 
----- 
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§ 20    Dnr 2022.33/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för 
kommunstyrelsen 2022. 
 
Tillkommer 
 
- Samförläggning Lainejaurudden 124 tkr 
- Fiber Lainejaur - Mörttjärn 500 tkr 
 
Borttaget 
 
- Ridhus 2,1 mnkr 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Tidigare godkänd investeringsplan för kom-
munstyrelsen upphör att gälla. Ny investeringsplan för kommunstyrel-
sen 2022 godkänns.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrelsen upphör att 

gälla. 
 

- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns. 
 
----- 
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§ 21    Dnr 2022.42/04 
 
Instruktion för ombud inför Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstäm-
ma år 2022  
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 47 Ombud framgår föl-
jande. 
 
Som ombud i bolagsstämman för kommunens helägda bolag ska om-
budet ha instruktioner från kommunfullmäktige som klargör hur ombu-
det ska rösta på bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen 7 kapitlet, 3 § 
ska det valda ombudet även ha fullmakt av ägaren. Fullmakten är giltig 
1 år. Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolags-
stämman lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman till fullmäk-
tige. 
 
Enligt Malå Energi- och Industri AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på 
ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behand-
ling. 
 
1. Stämmans öppnande 
 
2. Val av ordförande vid stämman 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
4. Val av en eller två justerare 
 
5. Godkännande av dagordning  
 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-

mannarevisorernas granskningsrapport 
 
8. Beslut om  
 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen  
 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 

 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-

sorerna 
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10. Val av revisor och revisorsersättare 
 
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 

lekmannarevisorer 
 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-

lagslagen eller bolagsordningen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå 
Energi- och Industri AB lämnas på punkten 8: 8 a) resultat- och balans-
räkning fastställs 8 b) disposition av bolagets resultat fastställs 8 c) an-
svarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören bevil-
jas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå Energi- och In-

dustri AB lämnas på punkten 8: 
 

8 a) resultat- och balansräkning fastställs 
 
8 b) disposition av bolagets resultat fastställs 
 
8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-

ren beviljas. 
 
----- 
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§ 22    Dnr 2022.43/04 
 
Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma år 2022 
 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 47 Ombud framgår föl-
jande. 
 
Som ombud i bolagsstämman för kommunens helägda bolag ska om-
budet ha instruktioner från kommunfullmäktige som klargör hur ombu-
det ska rösta på bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen 7 kapitlet, 3 § 
ska det valda ombudet även ha fullmakt av ägaren. Fullmakten är giltig 
1 år. Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolags-
stämman lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman till fullmäk-
tige. 
 
Enligt Malåbostaden AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på ordinarie 
årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 
 
1. Stämmans öppnande 
 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
4. Val av en eller två justerare 
 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
6. Godkännande av dagordning 
 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-

mannarevisorns granskningsrapport 
 
8. Beslut om  
 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning 
 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen  
 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 

 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-

sorerna 
 
10. Val av revisor och revisorsersättare 
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11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer 

 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-

lagslagen eller bolagsordningen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå-
bostaden AB lämnas på punkten 8: 8 a) resultat- och balansräkning 
fastställs 8 b) disposition av bolagets resultat fastställs 8 c) ansvarsfri-
het för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malåbostaden AB läm-

nas på punkten 8: 
 

8 a) resultat- och balansräkning fastställs 
 
8 b) disposition av bolagets resultat fastställs 
 
8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-

ren beviljas. 
 
----- 
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§ 23    Dnr 2022.41/04 
 
Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 - Miljö- och bygg-
nämnden  
 
Under 2021 hade räddningstjänsten beviljats investeringsmedel på 100 
tkr för ett terrängfordon. Dessa medel har inte nyttjats under 2021 varför 
nämnden önskar att investeringsmedlen överförs från 2021 till 2022. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 3/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Ärendet avslutas utan åtgärd eftersom kommunsty-
relsen 2022-02-22, § 8 föreslår kommunfullmäktige att besluta i samma 
fråga. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Ärendet avslutas utan åtgärd eftersom kommunstyrelsen 2022-02-22, 

§ 8 föreslår kommunfullmäktige att besluta i samma fråga. 
 
----- 
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§ 24    Dnr 2022.40/04 
 
Antagande av taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader 
 
Från den 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debite-
ring (IMD) av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. 
 
Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den eller de 
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet 
(byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges 
i lagen fullgörs. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela 
föreskrifter om avgifternas storlek. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett underlag för 
taxa för ärenden om tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader. 
 
Bedömning 
 
Miljö- och byggavdelningen har utifrån SKR:s underlag tagit fram ett för-
slag till taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader. Tim-
avgiften föreslås till 1 016 kr per timme. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 6/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om energimät-
ning i byggnader antas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader 

antas. 
 
----- 
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§ 25    Dnr 2021.135/0909 
 
Motion om bildande av aktiebolag för Tjamstanbackarna, Laven, hus-
vagnscampingen och Malå hotell  
 
Socialdemokraterna har inlämnat en motion om bildande av aktiebolag 
för Tjamstabackarna, Laven, husvagnscampingen och Malå hotell. Mo-
tionen lyder: 
 
Bakgrund: 
 
Malå kommuns vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och 
trygg kommun där utveckling sker. 
 
Beslut i kommunfullmäktige 2020-04-20, § 19: 
 
Meni AB övertar driften av alpina anläggningen fr o m 2020-09-01. Meni 
AB övertar driften av campingen fr o m 2020-09-01. Meni AB övertar 
driften av hotellet 2021-09-01. 
 
Bolaget har till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring ut-
vecklas till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun. 
 
Förslag: 
 
Att renodla Tjamstaanläggningen från industribolaget tydliggör den 
satsning som kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 om en utveck-
lingsplan av Tjamstaområdet. Genom att renodla verksamheten utökas 
möjligheten att marknadsföra, följa utvecklingen, utveckla och utöka be-
söksnäring till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun. 
 
Vi socialdemokrater yrkar 
 
- att utreda möjligheten till ett eget aktiebolag för Tjamstabackarna, La-

ven, husvagnscampingen och Malå Hotell. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Motionen bifalls. 
 
Stefan Lundgren (L): Motionen avslås. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna ut-
skottet bifaller Ylva Olofssons förslag. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Motionen bifalls. 
 
----- 
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§ 26    Dnr 2022.52/04 
 
Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2022 - Miljö- och 
byggnämnden  
 
Räddningstjänsten i Malå använder en tankbil från 1992. Kostnader för 
att hålla denna i drift överstiger i dagsläget värdet av fordonet. Under 
våren kommer räddningstjänsten i Vännäs att lägga ut en tankbil från 
2001 till försäljning. Ett inköp av denna skulle ge en frist på ca 10 år in-
nan investering av ny tankbil krävs. 
 
Vid inköp av ”ny” tankbil kommer nuvarande tankbil samt tidigare tank-
bilsprojekt att avyttras. 
 
Miljö- och byggnämnden ansöker om 200 000 kronor i tilläggsanslag i 
investeringsbudgetram 2022. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Sam Venngrens delegationsbeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Ansökan om tilläggsanslag avslås. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Ansökan om tilläggsanslag avslås. 
 
----- 
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