
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-11-07
(46)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 8.00 – 15.15

Ajournering Kl 9.30 - 9.45 kaffe
Kl 10.50 - 11.00, 14.35 - 14.40
Kl 12.15 - 13.00 lunch
Kl 14.10 - 14.20 kaffe

Beslutande Maria Stenberg (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Anna Harr (V)
Siv Stenberg (V), ersättare för Petter Lundström (V)
Arne Hellsten (ML)
Matts Hällsten (ML)
Siv Johansson (ML)
Cecilia F Stenlund (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark Marie Blomberg, barn- o utbildn chef, § 148,159,164
Catrin Björck, sekr Marie Önnerlöv Näslund, hemv ansv, § 159
Elin Nilsson, miljö- o byggchef, § 147,169 Anna-Karin Horney, v-samh ansv/utveckl avd, § 157,159
Hans Örnberg, fastighetsenh, § 150 Lars Ekberg, personalchef, § 154,161
Tony Frank, v-samh ansv/anläggn enh, § 149,150 Gunnar Harr, kultur- o fritidschef, § 163
Ebbe Bergstedt, v-samh ansv/fastigh enh, § 148,150 Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef, § 165,168
Ethel Cavén, integrationsass, § 156 Emil Stråle (S), ej tjg ers
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 151-152,159,166-167 Stefan Lundgren (L), ej tjg ersättare
Daniel Risberg, VD/Mabo, § 167 Joakim Pettersson (ML), ej tjg ersättare
Maria I Larsson, v-samh ansv/kultur, § 155,162 Cecilia Wahlberg Roslund (ML), ej tjg ersättare

Utses att justera Matts Hällsten, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, måndag den 13 november 2017, kl 11.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 146 - 172
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Matts Hällsten

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-11-07

Anslag sätts upp 2017-11-13 Anslag tas ner 2017-12-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 146

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 147 Dnr 2017.215/08

Förfrågan om medfinansiering av projektet Stärkt regional attraktivitet ge-
nom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn - Region Västerbotten

Region Västerbotten har beviljats 2 miljoner kronor i regionala utveck-
lingsmedel för att bedriva projektet Kapacitetshöjning i samhällsbygg-
nadssektorn i tre år. Projektet består av sex olika delar:

- Återuppstart av samarbetet i Miljösamverkan Västerbotten
- Nyuppstart av en samverkansplattform kring plan- och byggfrågor
- Fortsatt och stärkt samarbete inom Samrådsgrupp Avfall

- Fortsatt och stärkt arbete inom VA-samverkan
- Fortsatt och stärkt samarbete inom räddningstjänstens område
- Samordning mellan delprojekten och administration.

Projektet bygger dock på en medfinansiering från kommunerna och Re-
gion Västerbotten ställer en förfrågan om medfinansiering enligt följande.

2017 2018 2019 2020 Totalt
8 056 kr 50 000 kr 50 000 kr 41 944 kr 150 000 kr

Bedömning

Miljösamverkan Västerbotten har varit ett stöd för inspektörerna i deras 
vardagliga arbete och en fortsättning är önskvärd. Forum för samverkan 
och samsyn inom plan- och byggfrågor har saknats i länet sedan kom-
munförbundet upphörde. En uppstart av en samverkansplattform för des-
sa frågor är efterfrågad av flera miljö- och byggavdelningar och skulle bi-
dra positivt till handläggning och bedömning av olika ärenden. Rädd-
ningstjänsten har redan ett utbrett samarbete inom SAMLAS (Sorsele, 
Arjeplog, Malå, Lycksele, Arvidsjaur och Storuman) medan samverkan 
inom länet varit blygsam de senaste åren. Ett stärkt samarbete inom lä-
net är dock önskvärt. Samrådsgrupp avfall fyller en viktig funktion för 
kommunens tekniska avdelning, liksom VA-samverkan. Dessa två sam-
verkansformer är nödvändiga för en liten kommun.

Vid samråd med Malås och Norsjös kommunchefer anser de att den tota-
la summan ska delas ut på respektive verksamhetsområde. Detta inne-
bär att fördelningen internt inom kommunen blir enligt följande tabell.

Elin Nilsson, Lars Grundberg, 
Region Västerbotten
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Verksamhet/Nämnd 2017 2018 2019 2020
KS 0 0 0 0

Avfall 1 611 10 000 10 000 8 399

VA 1 611 10 000 10 000 8 399

Miljö och hälsa 1 612 10 000 10 000 8 398

Plan och bygg 1 611 10 000 10 000 8 399

Räddningstjänst 1 611 10 000 10 000 8 399

Summa 8 056 50 000 50 000 41 994

Den gemensamma nämnden för miljö, bygg och räddningstjänst kommer 
då att fördelas kostnader från båda kommunerna och kommer att få en 
total kostnad på 60 tkr per år. Motsvarande nämnd i övriga kommuner i 
länet kommer att få en kostnad på ca 18 tkr/år enligt den kommuninterna 
fördelning som Region Västerbotten föreslagit. Den gemensamma nämn-
den bör stå för 10 tkr per år och verksamhetsområde, vilket innebär att 
den totala medfinansieringen från respektive kommun minskas med 15 
tkr - från 50 tkr/år till 35 tkr/år.

BESLUTSUNDERLAG

Se Elin Nilssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Projektet Stärkt regional attraktivitet genom kapaci-
tetshöjning i samhällsbyggnadssektorn/Mellankommunal samverkan 
inom samhällsbyggnadssektorn medfinansieras med en summa av 
35 000 kr/år.

BESLUT

- Projektet Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i sam-
hällsbyggnadssektorn/Mellankommunal samverkan inom samhällsbygg-
nadssektorn medfinansieras med en summa av 35 000 kr/år.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 148 Dnr 2017.213/10

Information om utredning skollokaler

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.

Muntlig information om nulägesbild samt framtida planering lämnas på 
sammanträdet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Filadelfiaförsamlingen Malå, 
Tony Frank

Utdragsbestyrkande

§ 149 Dnr 2017.202/31

Snöröjning av parkeringen vid Pingstkyrkan Malå

I vårt ständiga arbete med att se över kostnaderna har verksamhet 
24300, Gator och vägar, analyserat plogområdena och det visade sig att 
Malå kommun har utfört snöröjning av två parkeringar som inte är i kom-
munens ägo och inga avtal om detta har hittats. Föredraganden skicka-
de ut till berörda fastighetsägare att kommunen avsåg att upphöra med 
detta. Filadelfiaförsamlingen i Malå har inkommit med en skrivelse där 
de vädjar att kommunen ska fortsätta med snöröjningen.

Bedömning

Då detta inte är en av kommunen ägd parkering ska detta inte heller be-
lasta skattebetalarna. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Filadelfiaförsamlingens vädjan om att snöröj-
ningen ska fortsätta i kommunens regi avslås.

BESLUT

- Filadelfiaförsamlingens vädjan om att snöröjningen ska fortsätta i kom-
munens regi avslås.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 150 Dnr 2017.212/08

Redovisning av investeringsprojekt

Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investe-
ringsprojekten.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkäns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De utsedda, Swedbank, Kommuninvest

Utdragsbestyrkande

§ 151 Dnr 2017.216/00

Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2018-01-01--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 Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmateck-
nare 2018-01-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare 
för firmatecknaren 2018-01-01--12-31.

BESLUT

- Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2018-01-01--12-31. 

- Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren 2018-
01-01--12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 152 Dnr 2017.217/00

Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2018-01-01--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 Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunstyrelsens ordförande Mikael Abra-
hamsson, född 1961, utses till att underteckna handlingar 2018-01-01--
12-31. Kommunstyrelsens vice ordförande Arne Hellsten, född 1949, 
utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 2018-01-
01--12-31. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Petter Lundström, 
född 1987, utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna 
handlingar 2018-01-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, 
utses till kontrasignant 2018-01-01--12-31. Personalchef Lars Ekberg, 
född 1957, utses till ersättare för kontrasignanten 2018-01-01--12-31.

De utsedda, Swedbank, Kom-
muninvest
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Kommunstyrelsens ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961, utses 
till att underteckna handlingar 2018-01-01--12-31.

- Kommunstyrelsens vice ordförande Arne Hellsten, född 1949, utses till 
ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 2018-01-01--12-
31.

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande Petter Lundström, född 1987, 
utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna handlingar 
2018-01-01--12-31.

- Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant 2018-
01-01--12-31.

- Personalchef Lars Ekberg, född 1957, utses till ersättare för kontrasig-
nanten 2018-01-01--12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

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

Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr 2017.206/02

Julbord

Frågan om kommunen ska bjuda sina anställda på julbord har diskute-
rats. 

Bedömning

Att arbetsgivaren bjuder alla kommunens medarbetare är ett sätt att visa 
sin uppskattning till alla medarbetare. 

I arbetet med processen Budget i balans 2018 ska alla kostnader genom-
lysas. Julbordet är en sådan kostnad som kommustyrelsen har att ta be-
slut om. Kostnaden för julbord beräknas till ca 65 - 70 tkr.

Utdrag från ledningsgruppens beslut 2013-10-28:

”Julbord – Ärendet om julbord eller inte ska detta år beslutas av kommun-
styrelsen. Det får inte förekomma några former av julgåvor, julblommor, 
julluncher eller liknande från någon arbetsledare till personalen. Kom-
munstyrelsen bestämmer detta år om julbord.”

Vårdförbundet har inkommit med synpunkter i ärendet. Deras åsikt är att i 
dessa spartider är inte ett julbord det som borde prioriteras nu (även om 
tanken är god). Ett tack till personalen kanske kan ske på ett annat sätt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Matts Hällsten(ML): Malå kommuns anställda ska erbjudas julbord.

BESLUT

- Malå kommuns anställda ska erbjudas julbord.

-----

11



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lars Ekberg, Lina Dahlbäck

Utdragsbestyrkande

§ 154 Dnr 2017.205/10

Information om kommunstyrelsens styrkort 2019

Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort för 2019. Enligt styrprinciperna 
för budget- och uppföljningsprocessen ska styrelse, nämnder och bolag 
fastställa sina styrkort året innan aktuellt budgetår, ex år 2017 fastställer 
man styrkorten för 2019.

Bedömning

Kommunstyrelsens styrkort 2019 ska fastställas på kommunstyrelsens 
sammanträde den 5 december. Förslag till styrkort ska tas fram av kom-
munstyrelsens ledamöter innan detta sammanträde.  

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 155 Dnr 2017.201/28

Byte av lokal - Malå kulturskola (f d Musikskolan)

Kultur- och fritidsnämnden föreslog 2015-12-09, § 69 att kommunstyrel-
sen uppdrar till tekniska avdelningen att utreda åtgärder för anpassning i 
befintliga lokaler alternativt nya lokaler ur arbetsmiljöperspektivet för ele-
ver och personal, och i syfte att verksamheten ska kunna utveckla och 
ökas.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-16, § 28 att tekniska avdelningen 
får i uppdrag att utreda åtgärder för anpassning av befintliga lokaler alter-
nativt nya lokaler ur arbetsmiljöperspektiv för elever och personal, och i 
syfte att verksamheten ska kunna utvecklas och ökas. 

Utredningen av åtgärder för anpassning av befintliga lokaler alternativt 
nya lokaler redovisades i kommunstyrelsen 2016-12-06, § 182. I sitt 
tjänsteutlåtande skriver Ebbe Ström Bergstedt: Om det finns ekonomiska 
förutsättningar förordas alternativ 2 (under Forum biografen) främst uti-
från ställda kriterier i beslutet dnr 2016.21/28. Förutsatt att nuvarande hy-
resgäster varslas om uppsägning och erbjuds andra lokaler (Malå IF, 
ABF, Socialdemokraterna och Kommunal).

Kultur- och fritidsnämnden har nu att, utifrån utredningen, ta ställning till 
hur nämnden vill gå vidare i ärendet. Alternativ 2 förordas. Alternativet ly-
der: Lokalerna under Forum omdisponeras och nuvarande hyresgäster 
flyttas, lokalerna renoveras och anpassas till de behov som föreligger en-
ligt beskrivning. 

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt medel till verksamhet 318 Malå Kul-
turskola i budget 2018 för att täcka ökade hyreskostnader med 182 000 
kronor enligt beskrivning i alternativ 2.

Malå kulturskola (tidigare Malås kommunala musikskola) är i behov av 
antingen anpassning/åtgärder i befintliga lokaler eller nya lokaler för att 
alla barn och unga ska ha likvärdig möjlighet att delta och utvecklas i 
verksamheten. Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt men berör fram-
förallt unga flickor då det i dagsläget är fler flickor än pojkar som deltar i 
verksamheten/vistas i byggnaden. Under förutsättning att erforderliga be-
slut fattas om budget 2018 finner verksamheten alternativ 2 (under Forum 
biografen) intressant och önskar gå vidare med förslaget.

BESLUTSUNDERLAG

Se kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 55/17.

KFN, Lars Grundberg, Ebbe 
Bergstedt
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia F Stenlund (L): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag, lydan-
de: Verksamheten Malå kulturskola byter lokaler enligt alternativ 2. Tek-
niska avdelningen ska i dialog med verksamheten Malå kulturskola upp-
rätta kostnads-, tid- och aktivitetsplan för processen, samt säkerställa ge-
nomförandet av densamma. Inflyttningsdatum sätts till 2018-08-01.

BESLUT enligt kultur- och fritidsnämndens förslag

- Verksamheten Malå kulturskola byter lokaler enligt alternativ 2.

- Tekniska avdelningen ska i dialog med verksamheten Malå kulturskola 
upprätta kostnads-, tid- och aktivitetsplan för processen, samt säkerställa 
genomförandet av densamma.

- Inflyttningsdatum sätts till 2018-08-01.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 156 Dnr 2017.220/13

Uppföljning av Handlingsplan för integrationsarbete 2017 - 2019

Kommunfullmäktige antog 2017-02-20, § 9 Handlingsplan för integra-
tionsarbete 2017 - 2019. Inflyttar- och integrationsservice, genom ut-
vecklingsavdelningen, har fått uppdraget, enligt handlingsplanen, att år-
ligen tillsammans med kommunchefen rapportera till kommunstyrelsen 
om integrationsarbete. 

Inflyttar- och integrationsservice har informerat i ledningsgruppen och 
begärt in uppgifter på vad som gjorts, och de har fått beskriva hur olika 
avdelningar ligger till i sitt arbete. Sedan har föredraganden samman-
ställt allt material och redovisar här uppföljningen av arbetet. Det är bara 
i de gråmarkerade kolumnerna som ny information har lagts till. Alla av-
delningsansvariga har fått ett betydande ansvar för att integrationsarbe-
tet effektivt ska implementeras utifrån handlingsplanen i respektive verk-
samhet. 

I handlingsplanens rubrik/punkt 1.9 anges att ”Föreningar som får stöd 
från kommun (t ex föreningsbidrag) ska beskriva hur deras planerade 
aktiviteter ska främja integration.” Nedan redovisas de frågor som ställs 
till föreningarna.

Grundkrav

För att förening ska vara berättigad till föreningsbidrag 
hos Malå kommun ska bland annat följande krav upp-
fyllas och påståendena besvaras med JA. 

Föreningen 

JA NEJ 

- bedriver ideell verksamhet inom Malå kommun ☐ ☐ 
- är uppbyggd på demokratiska principer ☐ ☐ 
- är öppen för alla som vill bli medlemmar ☐ ☐ 
- har stadgar som godkänts av medlemmarna ☐ ☐ 
- har en styrelse som valts av medlemmarna ☐ ☐ 
- har minst en revisor som valts av medlemmarna ☐ ☐ 
- verkar för jämställdhet mellan könen ☐ ☐ 
- motverkar diskriminering/mobbning och rasism ☐ ☐ 
- motverkar nyttjande av tobak-, alkohol-, narkotika, 

dopning 
☐ ☐ 

- motverkar att det bedrivs toppning i tävlings-
verksamhet för ungdomar under 15 år 

☐ ☐ 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Vid redovisning av stödet ska föreningen exemplifiera vilka aktiviteter 
den vidtagit under föregående år inom ramen för dess verksamhet som 
motverkar diskriminering/mobbning och rasism.

Beslutet är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen om uppföljning av Handlings-
plan för integrationsarbete 2017 - 2019 godkänns.

BESLUT

- Informationen om uppföljning av Handlingsplan för integrationsarbete 
2017 - 2019 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 157 Dnr 2017.214/14

Fastställande av Handlingsplan för bygdemedel 2018, 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 vattenverk-
samheten eller anläggningar för denna. (Lag (1998:812) om vattenverk-
samhet 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.

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 (dnr 2016.25/01), in-
tegrationsstrategin (dnr 2016.115/13), utvecklingsavdelningens hand-
lingsplan samt övriga relevanta strategiska 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. 

Insatserna bedöms därför omfatta utveckling och stimulering av närings-
liv och samhälle och kan ske genom bland annat bygdemedel till kom-
munens strategiska och det operativa näringslivsarbete som ligger utan-
för ordniare verksamhet, konsulttjänster och kompetensinsatser som 
främjar samhälls- och näringslivsutvecklingen. Investeringar av olika 

Jim Lundmark, Anna-Karin 
Horney, länsstyrelsen
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

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 2018 i projekt såsom Möjligheternas 
Region (avslutas i april, slutrapport 2018), INTILL-projektet (avslutas ju-
ni), Skellefteå Älvdal och Skogstekniska klustret. Strategiska projekt, så-
som Hållbar Service är planerat för start 2018. Lokal serviceplan för Ma-
lå kommun ska utarbetas under 2018. Vidare ska näringslivsfrämjande 
aktiviteter såsom Här finns jobben 2018, som inte inryms inom ordinarie 
verksamhet, 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, framförallt 
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 2018 kan föreningar sö-
ka medel till såväl ”mjuka” investeringar - stöd till kompetensutveckling, 
som ”hårda” investeringar - stöd till fysiska investeringar. År 2016 an-
sökte 13 föreningar om bygdemedel. Maximalt 20 000 SEK och 90 % av 
godkända kostnader beviljas i stöd. Det innebär att föreningarna förvän-
tas stå för minst 10 % i kontantinsats själv. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till Handlingsplan för bygde-
medel 2018, Malå kommun fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till Handlingsplan för bygdemedel 2018, Malå kommun 
fastställs.

-----
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§ 158 Dnr 2017.203/04

Information om processen Budget i balans

SKL har gjort en analys av Malå kommuns ekonomi och kommit fram till 
att kommunen behöver minska sina kostnader med ca 20 mnkr till 2020.

Under våren 2017 har det i samband med budgetarbetet inför 2018 
framkommit att Malå kommun måste minska sina kostnader med ca 18 
mnkr inför 2018 för att ha en god ekonomisk hushållning.

Bedömning

Arbetet pågår inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. I dagens 
sammanträde kommer ett par beslutsärenden att tas upp. Övriga åtgär-
der arbetas med fortlöpande och informeras om i dagens sammanträde.

- - ANDT
- - Arbetstiden för att ordna fika i kommunhuset

- Beredskapsavtalet är uppsagt, ny förhandling ska göras
- - Den administrativa organisationen ses över.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 159 Dnr 2017.218/10

Information om processen Budget i balans 2018/besparing – Studiebe-
sök i Bjurholm och Överkalix

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver minska 
sina kostnader med ca 20 miljoner kronor till år 2020. Nu pågår ett arbete 
”Budget i balans 2018” med att minska kostnaderna i 2018 års budget 
där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur man når bud-
get i balans. 

Analysen utmynnade i ett uppdrag till ekonomichefen att utse en abets-
grupp för vad som ska arbetas med framgent och detta arbete utmynna-
de i en omvärldsbevakning hos utvalda kommuner som gav nedanståen-
de tankar och idéer.   

SKL-projektgrupp bestod av ekonomichef Lina Dahlbäck, barn- och ut-
bildningschef Marie Blomberg, ansvarig utvecklingsavd Anna-Karin Hor-
ney, förste socialsekr Jeanette Hallin samt hemvårdsansv HSV Marie Ön-
nerlöv Näslund. Med på studiebesök var även kommunchef Jim Lund-
mark, omsorgschef Mari-Louise Lundqvist, kommunstyrelsens ordf Mika-
el Abrahamsson, omsorgsnämndens ordf Ylva Olofsson samt barn- och 
utbildningsnämndens vice ordf Ethel Cavén.

Bjurholm:

 Bjurholm gör det de måste enligt lag
 Föreningsdrift camping/anläggningar etc
 Medborgardialog
 Politisk enighet – över blockgränser
 Bra klimat politiker – tjänstepersoner, samsyn
 Förändringsledning
 Mindre antal KS
 Långtgående delegation
 Samarbete näringslivet och skolan
 Friskvårdsprogram
 Enparallella klasser

Överkalix:

 Förändringsledning – styrgrupp
 Öppen WiFi överallt, 2 skilda nät
 Ledningsgrupp – uppbyggd som Malås, - genomför studiebesök i 

verksamheterna

20



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-11-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

 Värdinnor i seniorboende
 Personalutskott som sköter rekryteringar och fattar beslut
 Politisk enighet – bestämde en linje som följs till punkt och pricka
 Drivna
 Föreningsdrift – alla fritidsanläggningar 
 Prioriterar näringslivet högt, engagemang från politisk ledning
 Utredare/kommunikatör
 Frontdesk/växel
 Företagssköterska inom egna organisationen
 Papperslösa möten
 Avstämning i ledningsgrupp inför KS sammanträde

Arbetsgruppens tankar och reflektioner

 Politiker måste ta obekväma beslut (föreningsdrift – svårt men det går 
exempelvis)

 Ska det finnas kommunala bolag?
 Se över tjänstemannaorganisation
 Sälja bort kommunens fastigheter
 För stor organisation i förhållande till invånarantal
 För stort fritidsutbud i förhållande till invånarantal
 Konkurrensutsätta kommunala verksamheter? (Grytan, städ, vaktmäs-

teri)
 Sälja ridhuset
 Galejan, drivas av annan - ex Vuxenskolan?
 Uppföljning av politiska beslut
 Går inte att ha osthyvelprincipen längre i Malå kommun 
 Presidierna med i budgetberedningen
 Platt organisation
 Avyttra överflödiga verksamheter
 Kommunikatör behövs i Malå kommun 
 Team i ledningsgruppen
 Kartlägg medarbetarnas kompetensprofiler – vem kan vad 
 Omvärldsbevakning inkl medverkan i nätverk och tidskrifter – bör 

kartläggas och följas upp för kommunen som helhet 
 Handlingsplan för ledningsgruppens arbete/prioritet 2017 - 2018.  
 Vilka verksamheter/tjänster kan privatiseras? (har vi råd att driva indust-

ribolag, backe, camping, ridhus etc i kommunal regi? – inbjud investera-
re), utföras av Galejan, utföras av integrerat socialt företag, eller köpas 
in?

 Kompetensförsörjning – gemensam satsning i Malå. Övertid och ökade 
sjuktal kostar pengar.  Bjud in frivilligorganisationerna till dialog. 
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Nyckeltal och jämförelser

Jämförelse för barn- och utbildningsavd

Malå Bjurholm Överkalix
Invånare 3 101 2 455 3 408
Budget 2017 71 338 kr 54 867 kr 70 400 kr
BoU-chef 1,0 1,0 1,0
Rektor 3,0 1,0 2,0 (ej elevhälsa)
Förskolechef 1,5 1,0 1,0
Adm stöd 2,3 1,0 1,6
IT-pedagog Nej Nej 0,5
Utvecklingsledare 0,4 Nej 0,9
Skolsköterska 0,5 (1,0) 0,75 1,0
Kurator 1,0 0,5 1,0
SYV 0,5 1,0 0,75 (1,0 fr ht -17)
Skolpsykolog 0,1 0,2
Specped/speclärare 5,75 (+0,8 fsk) 3,0 3,0
Totalt elevantal(1-9) 345 246 280
Totalt barnantal fsk 156 119 117
Antal barn 
förskoleklass

40 32 27

Antal barn fritidshem 145 58 40
Antal skolenheter 1 1 1
Antal förskoleenheter 6 3 2
Antal fritidshem 1 1 1
Gymnasieutbildning Ja Nej Nej
Vuxenutbildning/SFI Ja, 72 elever Ja (bara distans) Ja
Språkintroduktion/IA 
(36 elever)

Ja Nej Nej

Meritvärde åk 9 2016 207,8 199,8 223,5
Ranking ÖJ 2016 208 (290) 275 (290) 31 (290)
Personaltäthet skola 9,4 (elev/lärare) 7,7
Personaltäthet 
förskola

4,96 4,88

Personaltäthet 
fritidshem (barn/pers)

12 14,07
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Jämförelse omsorgsavd – Malå, Bjurholm, Norsjö, Överkalix

Malå Bjurholm

Invånare  3 101  2 455

Socialchef  1.0  1.0

Enhetschefer  3.50  3.0

Biståndshandläggare  0.75  1.50

Enhetschef hälso-
och sjukvård

 0.75   

MAS  0.50  0.50

Sjuksköterskor  5.90 plus 1.0 usk i 
hemvårdsteamet

 7.70

Fysioterapeut  1.0  1.0

Arbetsterapeut  1.50  1.50

Tjänstköp landsting  35 000 ambulansavtal  Nej

Hemsjukvårdspatienter  50  43

Antal särskiltboende-
enheter

 4 enheter 5 avdelningar  4 enheter 7 avdelningar

Antal demensboen-
deplatser

 21  16

Platser på särskilt 
boende

 69  58

Matsalar  11 matsalar/4 enheter  4 matsal/enhet 4 stycken

Kortidsboendeplatser  7  1

Daglig verksamhet  2 dagar/vecka 09.30 -
15.00 (08.00 - 16.00)

 2 dagar/vecka 09.00 -
14.30, två personal

Hemtjänst  74 ärenden + 89 har 
larm

 85 ärenden + 88 larm

Har ni LOV  Nej  Nej

Kommunal fotvård  Ja  Nej

Erbjuder ni heltid till 
era anställda

 Ja  Nej

Kostnader för 
utskrivningsklara 
patienter

 0  160 000

Andra tjänsteköp  0  93 600
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Norsjö Överkalix

Invånare  4 119  3 387

Socialchef    1.0, har även en IFO 
chef 1.0

Enhetschefer 
äldreomsorg

 4.0  3.0 + 1.50 adminstativt 
stöd

Biståndshandläggare  1.0  2.0

Enhetschef hälso- 
och sjukvård

   1.0

MAS  0.75  0.50

Sjuksköterskor  10.26  11.43

Fysioterapeut  0.75 plus 
handikappomsorgen

 1.0

Arbetsterapeut  2.0 plus 
handikappomsorgen

 1.0

Tjänstköp landsting  Nej  Nej

Hemsjukvårdspatienter  36  50

Antal särskiltboende-
enheter

 3 enheter  2 enheter

Antal demensboen-
deplatser

 14 platser  8 platser

Platser på särskilt 
boende

 60 platser  103

Matsalar  8 matsalar/3 enheter   

Kortidsboendeplatser  6  4

Daglig verksamhet 
för dementa

   Nej

Hemtjänst  75 ärenden  80 ärenden + 10 bara 
med larm

Har ni LOV  Nej, en del använder 
privat städfirma

 Nej

Kommunal fotvård    Nej

Individuell 
lönesättning

   Nej

Erbjuder ni heltid till 
era anställda

 Nej  Nej

Kostnader för 
utskrivningsklara 
patienter

 1 350 000  0

Andra tjänsteköp    Nej
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Övergripande nyckeltal

Malå Bjurholm Överkalix
Titel 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Nettokostna-
der för olika 
verksamheter
Nettokostnad 
politisk verk-
samhet, kr/inv

1235 1331 1264 1575 1580 1554 1655 1821 1637

Nettokostnad 
infrastruktur, 
skydd m m, 
kr/inv

4187 4679 4106 5230 5746 4899 5078 4856 5661

Nettokostnad 
fritidsverk-
samhet, kr/inv

1581 1521 1691 1128 1153 1081 2274 2359 2382

Nettokostnad 
kulturverk-
samhet, kr/inv

1217 1278 1331 847 857 872 704 693 710

Nettokostnad 
förskola och 
skolbarnsom-
sorg, kr/inv

6144 6648 6431 5828 6002 5991 4544 4720 4570

Nettokostnad 
utbildnings-
verksamhet, 
kr/inv

16926 17069 17620 17287 17256 16627 17559 16614 16596

Nettokostnad 
äldre och funk-
tionsnedsatta, 
kr/inv

23132 22837 24055 22085 22668 23325 29838 30594 30646

Nettokostnad 
individ- och fa-
miljeomsorg, 
kr/inv

3683 5162 4764 2575 2064 2536 1278 1310 1492

Nettokostnad 
särskilt riktade 
insatser, kr/inv

1008 392 -607 475 391 -5566 -432 697 -1732

Nettokostnad 
egentlig verk-
samhet, kr/inv

59113 60918 60655 57030 57717 51319 62497 63664 61961

Nettokostnad 
affärsverksam-
het, kr/inv

670 441 465 1994 2449 2725 1537 1541 1926
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Malå Bjurholm Överkalix
2014 2015 2014 2015 2014 2015

Nettokostnadsavvikelse 
förskola inkl öppen för-
skola (%)

18,0 17,9 33,5

Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem inkl öppen 
fritidsverksamhet (%)

-17,3 -28,9 -20,7

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola inkl försko-
leklass (%)

14,2 12,0 -9,7 -2,6 24,2 19,1

Nettokostnadsavvikelse 
gymnasieskola (%)

-2,7 -6,1 10,8 -6,4 4,5 6,9

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg (%)

19,4 22,7 -3,4 2,4 5,2 8,6

Nettokostnadsavvikelse 
individ- och familjeom-
sorg (%)

36,0 90,8 -9,2 -30,5 -58,5 -55,5

Nettokostnadsavvikelse 
LSS (%)

-3,8 -27,0 3,3 -14,9 12,5 2,5

Bedömning

Utifrån bland annat ovanstående material arbetar styrgruppen och ar-
betsgruppen vidare med nästa steg efter processen Budget i balans 
2018, för framtagande av underlag inför kommande beslut under Budget 
i balans 2019-processen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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Jim Lundmark, KF, Lina 
Dahlbäck

Utdragsbestyrkande

§ 160 Dnr 2017.204/04

Budget i balans 2018 - Uppsägning av avtal om flygtaxi

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå kom-
muns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver minska sina kost-
nader med ca 20 miljoner kronor till år 2020. Nu pågår ett arbete med att 
minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i balans 2018” där respektive 
styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur man når budget i balans.

Malå kommun har ett avtal med Lycksele Flygplats sedan 2012-04-01 om 
flygtaxi på sträckan Lycksele – Björksele – Kristineberg – Malå. Nettokostna-
den för resorna fördelas lika mellan Malå kommun och Lycksele Flygplats.

Bedömning

Avtalet föreslås att sägas upp eftersom detta åtagande inte tillhör en 
kommuns uppgifter. Kostnaden för Malå kommun har varit 109 tkr 2015, 
99 tkr 2016 och prognos för 2017 ca 90 tkr.

Ur ett könsperspektiv är beslutet neutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Johansson (ML): Avtalet om flygtaxi med Lycksele Flygplats sägs 
upp senast 2017-12-31. Ärendet tas upp som information i kommunfull-
mäktige 2017-11-27.

BESLUT

- Avtalet om flygtaxi med Lycksele Flygplats sägs upp senast 2017-12-
31. 

- Ärendet tas upp som information i kommunfullmäktige 2017-11-27.

-----
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§ 161 Dnr 2017.219/02

Budget i balans 2018/besparing - Upphävande av beslutet "Regler för lö-
nebidrag till allmännyttiga organisationer"

Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-19, § 34 (dnr 2006.83/02) att

- Procentsatsen räknas på det bidrag i kronor som arbetsförmedlingen 
betalar till allmännyttiga organisationer. 

- Ersättning ska utgå för högst 15 lönebidragsanställda i allmännyttiga 
organisationer. 

- Ersättning utgår med 10 % för en lönebidragsanställd/organisation. 

- Ersättning utgår med 15 % om två organisationer delar en tjänst. 

- Ersättning utgår med 20 % om tre organisationer delar en tjänst. 

- Ersättning utgår med 25 % om fyra eller fler organisationer delar en 
tjänst. 

- Bidragsreglerna gäller fr o m 2006-07-01.

Beslutet innebär att allmännyttiga organisationer som anställer medar-
betare  med lönebidrag får ytterligare bidrag till lönekostnaden med 10 - 
25 %. 

Bedömning

För att få budgeten i balans föreslås att Malå kommun upphör med att 
betala lönebidrag till allmännyttiga organisationer. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-19, § 34 
”Regler för lönebidrag till allmännyttiga organisationer” upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunfullmäktiges beslut 2006-06-19, § 34 ”Regler för lönebidrag till 
allmännyttiga organisationer” upphör att gälla. 

-----
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§ 162 Dnr 2017.208/04

Budget i balans 2018/besparing - Avveckling av uthyrningsverksamheten 
av Malåborg, verksamhet 320

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver minska 
sina kostnader med ca 20 miljoner kronor till år 2020. Nu pågår ett arbete 
med att minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i balans 2018” där 
respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur man når budget i 
balans. 

Detta ärende ingår i kultur- och fritidsnämndens beslut om internbudget 
för 2018 som togs 2017-05-18, § 27.

Detta förslag ligger som en del av kultur- och fritidsnämndens bespa-
ringsförslag för att klara budget 2018. All information finns i dokumentet 
Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten. Förändringen in-
nebär en besparing på 200 000 kronor för kultur- och fritidsnämnden. För-
ändringen innebär ingen besparing för kommunkoncernen.

BESLUTSUNDERLAG

Se kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 65/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag, ly-
dande: Uthyrningsverksamheten av Malåborg, verksamhet 320, avveck-
las från och med 2018-01-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Uthyrningsverksamheten av Malåborg, verksamhet 320, avvecklas från 
och med 2018-01-01.

-----
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§ 163 Dnr 2017.207/04

Budget i balans 2018/besparing - Avveckling av verksamhet 304, objekt 
20400 simhall

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver minska si-
na kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett arbete med 
att minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i balans 2018” där res-
pektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur man når budget i ba-
lans. 

Detta ärende ingår i kultur- och fritidsnämndens beslut om internbudget 
för 2018 som togs 2017-05-18, § 27.

Detta förslag ligger som en del av kultur- och fritidsnämndens bespa-
ringsförslag för att klara budget 2018. All information finns i dokumentet 
Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten. Förändringen in-
nebär en besparing på 1 102 420 kronor för kultur- och fritidsnämnden. 
Förändringen innebär en besparing på 552 420 kronor för Malå kommun-
koncern.

BESLUTSUNDERLAG

Se kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 64/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag, lydande: 
Verksamheten Simhall, objekt 204 00, avvecklas från och med 2018-01-
01.

Arne Hellsten (ML): Verksamheten Simhall, objekt 204 00, avvecklas från 
och med 2018-06-30. Rivningskostnaden för fastigheten ska utredas. 
Andra användningsområden för fastigheten ska utredas.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrel-
sen bifaller Ylva Olofssons förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Verksamheten Simhall, objekt 204 00, avvecklas från och med 2018-
01-01.

-----
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§ 164 Dnr 2017.224/71

Budget i balans 2018/besparing - Upphävande av beslutet om barnom-
sorg på obekväm arbetstid

För att klara budget i balans 2018 har alla kommunens verksamheter i 
uppdrag att visa på de besparingar och effektiviseringar som kan göras i 
respektive verksamhet. 

Malå kommunfullmäktige beslutade 2017-02-20 att Malå kommun ska 
erbjuda vårdnadshavare barnomsorg i förskola och fritidshem på obe-
kväm tid helgfri mån - fre kl 05.00 - 06.00 samt kl 18.00 - 22.00. Barn- 
och utbildningsavdelningen förslår att tillgänglig barnomsorg erbjuds uti-
från gällande lagkrav, d v s 12 tim/helgfri vardag.

Malå kommunfullmäktiges beslut är behjärtansvärt och främjande för fa-
miljer i Malå som har behov av barnomsorg på obekväm tid. Dock ger 
beslutet en större möjlighet till barnomsorgstid än vad kommunen är 
skyldig att erbjuda enligt lag. I den ekonomiska situation som Malå kom-
mun befinner sig i bör all verksamhet förläggas till lagens nivå för att 
bäst kunna nyttja kommunens medel.

Verksamheten kräver en stor insats av förskolechef och rektor att kunna 
planera arbetsschema samt ordna personal till dessa tillfällen. Eftersom 
behovet av denna verksamhet är högst oregelbundet har det inte gått att 
lägga in dessa arbetspass i ordinarie personals arbetsschema utan an-
svarig chef har fått förlita sig på att frivillig personal tar dessa arbetspass 
på övertid alternativt att det finns någon extern vikarie som kan anta 
uppdraget. Eftersom det ofta handlar om små barn är barnens trygghet 
och att personalen är känd av barnet en viktig och ofta svårplanerad 
faktor i detta arbete. Det har även vid ett flertal tillfällen varit små barn 
som ska hämtas sent på kvällarna och då behöver avbryta sin viktiga 
nattsömn. 

Tidigare har kommunen lyckats lösa enstaka behov där vårdnadshavare 
har behov av hjälp med barnomsorg på obekväm tid men då har man 
utgått från olika lösningar utifrån barnets bästa, det har inte varit en ser-
vice som har erbjudits alla vårdnadshavare.

Under perioden januari - juni 2017 har verksamheten totalt kostat ca
50 tkr. Verksamheten har nyttjats ca 90 timmar totalt av barn i förskola 
och fritidshem under samma period.

Remissvar om konsekvenser för individ- och familjeomsorgen samt 
äldreomsorgen har inkommit från omsorgsavdelningen.
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BESLUTSUNDERLAG

Se barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 88/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag, ly-
dande: Kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2017-02-20, § 12 upphör 
att gälla fr o m den 1 januari 2018 med hänsyn till barn- och utbildnings-
nämndens budget. 

Cecilia F Stenlund (L): Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-20, § 12 ska 
fortsätta att gälla.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrel-
sen bifaller Arne Hellstens förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2017-02-20, § 12 upphör att 
gälla fr o m den 1 januari 2018 med hänsyn till barn- och utbildnings-
nämndens budget. 

-----

RESERVATION

Cecilia F Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag.
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§ 165 Dnr 2017.223/73

Budget i balans 2018/besparing - Ändrade rutiner för inköp av dagligva-
ror till brukare (hemsändningsbidrag)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver minska 
sina kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett arbete 
med att minska kostnaderna i 2018 års budget ”Budget i balans 2018” 
där respektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur man når bud-
get i balans.

Det är brist på utbildade undersköterskor. Idag går en del av arbetstiden 
för de anställda inom hemtjänsten åt till att handla dagligvaror för bru-
karna. Om någon annan övertog ansvaret för leverans av varor till bru-
karna skulle denna tid istället kunna läggas på vård och omsorg. Det 
skulle innebära bättre tid för kärnuppgifterna, mindre stress för persona-
len och i förlängningen färre sjukskrivningar och lägre vikariekostnader.

I Malå kommun finns beslut att ge bidrag till affärer för hemsändning. 
Med vissa förändringar av reglerna skulle hemsändningsbidrag även 
kunna lämnas för leveranser till personer som fått bedömningen att de 
inte kan handla själva. Malå kommun kan återsöka hälften av det läm-
nade bidraget från länsstyrelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 116/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Bidragsreglerna för hemsändningsbidrag ses över - 
om det är möjligt för affärer att få hemsändningsbidrag för att leverera 
dagligvaror till personer som fått beslut enligt socialtjänstlagen att de inte 
kan handla själva.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Bidragsreglerna för hemsändningsbidrag ses över - om det är möjligt för 
affärer att få hemsändningsbidrag för att leverera dagligvaror till perso-
ner som fått beslut enligt socialtjänstlagen att de inte kan handla själva.

-----
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§ 166 Dnr 2017.225/10

Budget i balans 2018/besparing - Information om alla nämnders och 
kommunstyrelsens beslut om besparingar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en analys av Malå 
kommuns ekonomi och kommit fram till att kommunen behöver minska si-
na kostnader med ca 20 miljoner kr till år 2020. Nu pågår ett arbete ”Bud-
get i balans 2018” med att minska kostnaderna i 2018 års budget där res-
pektive styrelse och nämnd ska fatta beslut om hur man når budget i ba-
lans. 

Kommunens fattade beslut om besparingar sammanfattas i detta ärende. 
Till respektive ärende/beslut medföljer konsekvensbedömningar.

Kommunstyrelsen

Beslutsärenden:

- Uppsägning av avtal om flygtaxi 

Förslag till KF:

- Lönebidrag föreningar

Informationsärenden:

- Personalresurs för fika i kommunhuset dras in
- Drift av ridhus
- Drift av ishall
- ANDT – översyn av samordningsfunktion
- Uppsägning av beredskapsavtalet
- Översyn av tjänstemannaorganisation
- Utvecklingsavdelningen – omfördelning av resurser

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutat i nämnden: 

- Neddragning av budget till verksamhet 319, Forum
- Neddragning av bidrag inom allmän kultur, verksamhet 315
- Halvering av bidrag till studieorganisationer, verksamhet 310
- Bidrag till skoterleder, verksamh 300 Allmän fritidsverksamhet, upphör
- Inga medel till marknadsföringsaktiviteter Malå Turistbyrå, verksamh 231
- Budget för verksamheten 230 turistverksamhet minskas
- Kultur- och fritidsnämnd, verksamhet 10600
- Konsekvensbedömning vid förändring i verksamheterna 305 Fritidsgår-

den Kosmos, 317 Malå Bibliotek och 318 Malå Kulturskola
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Förslag till KF:

- Avveckling Malåborg
- Avveckling verksamhet Simhallen

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutat i nämnden: 

- Vakans utvecklingsledare 20 %
- Minskning av tjänster inom BoU
- Vikariepoolen

Förslag till KF: 

- Barnomsorg på obekväm tid

Omsorgsnämnden

Beslutat i nämnden:

- Avveckling av snöröjningsbidrag
- Avveckling av vävstugeverksamheten i anslutning till Miklagård
- Uppsägning av hyresavtal om seniormatsal
- Avveckling av Tjamstangården (Ärendet avslutades utan åtgärd!)
- Avveckling av Furugården (Ärendet återremitterades för vidare utred-

ning av kostnader och möjlig tidplan!)

Förslag till KF:

- Ändrade rutiner för inköp av dagligvaror till brukare

Miljö- och byggnämnden

Beslutat i nämnden:

- Avveckling räddningsvärn i Adak
- Översyn av telefoni inom räddningstjänsten
- Avyttring av fordon inom räddningstjänsten

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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§ 167 Dnr 2017.221/00

Utredning om samordnad fastighetsförvaltning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30, § 184 att:

- Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-14, § 30 lydande: Malå kommuns 
samlade fastighetsskötsel ska bedrivas av Malåbostaden AB från och 
med 2016-01-01, upphävs.

- Malå kommuns samlade fastighetsskötsel ska bedrivas av Malåbosta-
den AB.

- Verkställandet av beslutet att den samlade fastighetsskötseln ska be-
drivas av Malåbostaden AB avvaktas tills att översynen av Malåbosta-
den AB och kommunstyrelsen är klar, dock senast 2018-01-01.

Beslutet om att all fastighetsförvaltning ska ske i Malåbostadens regi är 
ej lagenligt enligt LOU. Kommunchefen har gett VD för Malåbostaden 
AB och ekonomichefen uppdraget att tillsammans utreda olika alterna-
tiv.

Bedömning

I huvudsak finns tre alternativ.

Alternativ 1: Kommunen fortsätter som idag.

Kommunen fortsätter som idag; bolagen köper tjänst av kommunen via 
ett ettårigt tjänsteköpsavtal. Fördel; minst kostnadskrävande, inga för-
ändringar organisatoriskt. Nackdel; inte rätt enligt LOU. 

De nya upphandlingsreglerna LOU öppnar upp för tolkning gällande 
teckalkriterierna och det finns idag inget prejudikat i ämnet, vilket gör det 
svårtolkat hur kommuner och kommunala bolag ska förhålla sig till detta. 

Alternativ 2: Aktiebolagsrättslig koncern.

Revisorer från PWC - Per Ståhlberg och Anders Färnstrand - har gjort 
en utredning om hur kommunen kan driva fastighetsförvaltningen lagen-
ligt. För att inte strida mot LOU måste de så kallade teckalkriterierna va-
ra uppfyllda. En förutsättning för att teckalkriterierna ska bli uppfyllda är 
att två villkor är uppfyllda: kontroll- respektive verksamhetskriteriet. 

- Den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska 
personen som motsvarar den som utövar över sin egen förvaltning, 
och 

Lina Dahlbäck, Daniel Risberg
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- Den juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsam-
mans med den myndighet som kontrollerar den. 

Sammanfattningsvis föreslås i utredningen ett bildande av holdingbolag 
(moderbolag) som får svara för ägarstyrningen av kommunens samtliga 
bolag, samt att ett förvaltningsbolag startas för drift av fastigheterna för 
samtliga bolag inom kommunen. Med detta alternativ bildas en aktiebo-
lagsrättslig koncern. 

Till denna lösning tillkommer initialt merkostnader, mycket i form av ad-
ministrativt, men även programvarukostnader, revisionskostnader, upp-
startskostnader etc. Hur mycket kostnaderna landar på beror på. Men 
lösningen med ett holdingbolag samt ett förvaltningsbolag skapar mer-
arbete. Effektiviseringen i själva driften med en organisation som förval-
tar kommunkoncernens fastigheter kan kanske förbilliga det hela på 
lång sikt, men initialt och de första åren innan strukturen är på plats 
kommer det att vara en fördyring för kommunen samt de kommunala 
bolagen. 

I utredningen hänvisas också till EU:s statsstödsregler, vilka kortfattat 
ska motverka snedvriden konkurrens. Detta betyder det att det förvalt-
ningsbolag som driftar fastigheterna ska göra detta till marknadsmässi-
ga villkor (affärsmässiga principer) för att inte komma i konflikt med 
EU:s statsstödsregler. Därmed kommer driftbolaget att både behöva de-
bitera marknadsmässiga priser (100 - 150 kr mer i timmen plus moms), 
samt ha ett likalydande avkastningskrav från ägaren (kommunen). I en 
aktiebolagskoncern finns möjligheten till koncernbidrag och kvittning av 
under-/överskott, vilket ger en skattemässig fördel. Detta är en möjlighet 
men poängteras ska göras att detta inte är en huvudsaklig anledning till 
att välja detta alternativ med tanke på bolagens förhållandevis låga re-
sultat.

Kommunen/
KF

Driftbolag
Styrelse VD

Meni
Styrelse 

VD

Moderbolag
Styrelse+Ledning

Mabo
Styrelse

VD
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Alternativ 3: Upphandla tjänst.

Malåbostaden AB samt Malå Energi & Industri upphandlar vaktmästar-
tjänster för sitt bestånd. Malå kommun anpassar verksamheten utifrån 
endast kommunens behov o s v. Fördelen med detta är att det inte blir 
ett nytt bolag som kräver resurser i form av arbete och administration, 
nackdelen blir att respektive bolag/kommun inte samnyttjar resurser vid 
beredskap och ledigheter/sjukskrivningar lika självklart som när perso-
nalen är anställda inom samma organisation och leds av samma arbets-
ledare. Fördel bolagen; mot beställd timme, på samma sätt som alla 
andra entreprenadavtal. 

I SWOT-analysen redovisas respektive alternativ. (namnet SWOT kom-
mer från orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och 
"Threats") och är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man 
försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk 
översyn.)

Sammanfattning av bedömning

Kommunchefen förordar alternativ 1 på grund av den ekonomiska situa-
tion som kommunen befinner sig i, för att inte dra på sig ytterligare kost-
nader samt med motiveringen att arbetet med att få en budget i balans 
för kommunen måste prioriteras i dagsläget.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks och Daniel Risbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Matts Hällsten (ML): Ärendet återremitteras för förtydligande av alternativ 
1.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på frågan 
om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, och finner att ärendet 
ska återremitteras.

BESLUT

- Ärendet återremitteras för förtydligande av alternativ 1.

-----
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§ 168 Dnr 2017.222/04

Antagande av Taxor för hemvården i Malå

Taxorna för hemvård inom äldreomsorgen behöver revideras. 

Omsorgsnämnden valde att inte gå vidare med förslaget att upphöra med 
kommunal fotvård. Taxorna för fotvård har inte förändrats på många år, 
och behöver därför justeras. En jämförelse med närliggande kommuner 
och landstinget har gjorts, och i förslaget har taxorna justerats till motsva-
rande nivåer. 

Handläggare för debitering har uppmärksammat att det behövs ett förtyd-
ligande i taxorna vad gäller avdrag av matkostnader vid frånvaro.

Ändringen gäller två punkter.

På sidan 3, ett förtydligande av det avdrag som görs på matabonnemang-
et vid anmäld frånvaro. Summorna motsvarar 1/30 av månadskostnaden 
för matabonnemang.

På sidan 4, nya förslag till taxor för fotvård. En kategori, ”personer bosat-
ta i särskilt boende med remiss från ansvarig sjuksköterska” tas bort. Om 
en sjuksköterska vid ett särskilt boende uppmärksammar att en boende 
har behov av fotvård av medicinska skäl kan sköterskan uppmärksamma 
sjukvården på detta så att den boende får en remiss via landstinget.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 112/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: 
Taxor för hemvård antas att gälla från 2018-01-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Taxor för hemvård antas att gälla från 2018-01-01.

-----
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§ 169 Dnr 2017.211/40

Antagande av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Miljöprövningsförordningen ändrades fr o m 2017. Detta innebär att taxe-
bilaga 2 i kommunernas taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område behöver ändras. Denna taxa består av tre delar; taxa, taxebilaga 
1 och taxebilaga 2.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett underlag för 
ny taxebilaga 2. Storuman, Vilhelmina, Arjeplog och Malå/Norsjö har till-
sammans gått igenom SKL:s nya taxebilaga 2 och gemensamt bedömt 
behovet av tillsynstid (antal timmar per år) per verksamhet.

BESLUTSUNDERLAG

Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 73/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område antas. Taxan gäller fr o m 2018-01-01. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antas.

- Taxan gäller fr o m 2018-01-01.

-----
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§ 170 Dnr 2016.236/09

Motion av Siv Johansson (ML) m fl om utskick av samtliga nämndsdoku-
ment via mail till ledamöterna

Siv Johansson (ML) har inkommit med en motion om utskick av samtli-
ga nämndsdokument via mail till ledamöterna. Motionen lyder:

I dagsläget får ledamöterna dokumenten utskickat till sig via post. Doku-
menten är förminskade på så sätt att 2 st A4-sidor ryms på en A4-sida, 
och detta är ju bra ur ekonomisk synvinkel, man spar papper och det i 
sin tur spar pengar.

Nackdelen är att texten blir väldigt liten och väldigt svår att läsa, särskilt 
om man har lite försämrad syn.

Att få dokumenten via mailen gör att ledamoten kan förstora eller för-
minska texten enligt eget behov, och skriva ut dom i vilken storlek man 
själv vill.

Och den ekonomiska effekten av detta blir dubbelt, vi spar arbetstid för 
personen, samt kostnaderna för att kopiera, kuvertera, adressera och 
frankera.

Därför vill Malålistan att alla dokument som rör ett nämndssammanträde 
mailas ut till ledamöterna.

Motionen är anmäld i kommunfullmäktige 2017-02-20.

Bedömning

För att kunna skicka ut alla nämndsdokument via mail förutsätts att alla 
ledamöter har egna mailadresser. I dagsläget vet man inte om alla har 
en egen mailadress. Detta innebär också att utskick per post kommer 
att upphöra och att ledamöterna öppnar dokumenten i sin privata dator. 
Vill man ha nämndsdokumenten utskrivna får man skriva ut dessa själ-
va.

En utredning om införande av läsplattor redovisades i kommunfullmäkti-
ge 2013-04-15, § 27. I denna utredning presenterades vad som skulle 
krävas för att införa läsplattor och med det följde att utskick med post 
skulle upphöra. Beslutet var att ”informationen noteras”. 

Under arbetet med Budget i balans 2018 är digitalisering av sammanträ-
den en åtgärd som kommer att arbetas med vilket innebär att ett förslag 
på att införa digitala möten kommer att presenteras under 2018.
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BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Motionen avslås.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Motionen avslås.

-----
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§ 171

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska re-
dovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommun-
styrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står 
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

Bevilja/avslå rese- och löneförskott upp Katrin Johansson
till 1 000 kronor

Anställning och lönesättning av personal Marie Hedström
efter samråd med personalchef

Upprätta avtal om måltidspriser med barn- Franz Weidl
och utbildningsnämnden, omsorgsnämn-
den samt Västerbottens landsting

Fastställa pris för personalens matkupong- Franz Weidl
er

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl Charlotte Hultdin
lagen om färdtjänst § 6 – 10

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärdtjänst Charlotte Hultdin
enl lagen om riksfärdtjänst § 4 – 5, 7 – 8

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärdtjänst Ulrika Grensell
enl lagen om riksfärdtjänst § 4 – 5, 7 – 8

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

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg

Tecknande av avtal för inköp av varor och Lars Grundberg
tjänster inom ramen för den årliga drift- 
och investeringsbudgeten
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Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, Lars Grundberg
expropriation eller inlösen med stöd av
Plan- och bygglagen av fastighet eller fas-
tighetsdel intill ett belopp av 20 000 kronor
i varje enskilt fall

Upphandling och antagande av anbud Lars Grundberg
inom tilldelad drift- och/eller investerings-
budget (om kommunen ej utsett projekt-
grupp)

Gallring av lövsly/buskar/skog i anslutning Lars Grundberg
till tomter, dock högst till ett belopp av
20 000 kronor (exkl moms) i varje enskilt 
fall

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

I ärenden, som är så brådskande att kom- Mikael Abrahamsson
munstyrelsens avgörande inte kan av-
vaktas, beslutar ordföranden, med kom-
munchefen som ersättare

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av delegationsbesluten god-
känns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----
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§ 172

Redovisning av meddelanden

Malåbostaden AB Protokoll 170913

Norsjö kommun/Trepartens renhåll- Protokoll 170925
ningsnämnd

Region 8 Minnesanteckningar 
170922

Kommunalförbundet Partnerskap Protokoll 170922
Inland – Akademi Norr

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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