
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-06
 (23)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00 – 16.00

Ajournering

Beslutande Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V)
Petter Lundström (V)
Britt-Marie Sellman (S), ersättare för Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Jeanette Norberg (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Anna-Stina Bergström (V), ej tjg ersättare
Fredrik Iderström (V), ej tjg ersättare

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen tisdag den 6 oktober 2020, kl 16.40

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 119
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-10-06

Anslag sätts upp 2020-10-06 Anslag tas ner 2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-10-06
 (23)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00 – 16.00

Ajournering Kl 09.20 – 09.35 kaffe
Kl 10.15 – 10.20
Kl 11.20 – 11.25
Kl 11.50 – 14.00 info om framtida gymnasieskolan samt lunch
Kl 14.50 – 15.50 info om ärendegång och styrkort

Beslutande Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V)
Petter Lundström (V)
Britt-Marie Sellman (S), ersättare för Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Jeanette Norberg (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Johnny Önnerlöv, VD Meni, § 126
Catrin Björck, sekr Anna-Stina Bergström (V), ej tjg ers
Ebbe Bergstedt, tekn enh, § 124 Fredrik Iderström (V), ej tjg ers
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 120-124

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen tisdag den 13 oktober 2020, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 118, 120 - 135
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Britt-Marie Sellman

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-10-06

Anslag sätts upp 2020-10-13 Anslag tas ner 2020-11-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 118

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Utökning av projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region 
(NiMR) i samarbete med projektet Näringslivsutveckling i Arjeplog och 
Arvidsjaur (NiAA)

Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Utredning av arbetsmiljön i kommunhuset

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Utökning av projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region 
(NiMR) i samarbete med projektet Näringslivsutveckling i Arjeplog 
och Arvidsjaur (NiAA)

* Utredning av arbetsmiljön i kommunhuset

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 119 Dnr 2020.119/08

Utökning av projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region 
(NiMR) i samarbete med projektet Näringslivsutveckling i Arjeplog och 
Arvidsjaur (NiAA)

Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region är ett samverkansprojekt 
mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Projektets övergripande 
målsättning är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag 
genom att stödja befintlig små och medelstora företag inom fem fokus-
områden: generations- och ägarskifte, nå ut på en större marknad, 
kompetensförsörjning, kapitalförsörjning och innovation.

Pågående projekt NiMR med aktiviteter sträcker sig fram till 2020-12-
31. Projektet ska avslutas 2021-04-31.

Personalstyrkan: ca 70 % affärscoachtjänst (delat mellan två personer) 
som finansieras av projektmedel. 

Projektets finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond (det är Tillväxt-
verket som beviljar medel) och Region Västerbotten samt de åtta kom-
munerna. Projektägare är Storumans Kommunföretag AB.

Samarbete sker också med Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner (part-
ner från Region 10) som har sökt separat finansiering, projektet NiAA. 

Pågående och välfungerande projekt med stöd från EU-programmet i 
Övre Norrland fick möjlighet att utöka sin verksamhet och budget. In-
satserna ska stötta företag i Norrbotten och Västerbotten som drabbats 
av negativa effekter till följd av Covid-19. Insatserna ska inkludera mil-
jömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Detta enligt 
Tillväxtverkets utlysning 2020:3. 

Utökning av projekt: ny period, delmål, insatser och bredare mål-
grupp med anledning av Corona.

Projekten NIMR och NiAA har genom projektägarna (Storumans Kom-
munföretag AB och Argentis AB) lämnat tilläggsansökan eftersom före-
tagens behov av hjälp med anledning av Corona är stort, särskilt i vissa 
branscher.

Utarbetad befintlig aktivitetsplan, verktyg, ett strukturerat arbetssätt 
samt samverkansmodell i Region 10 ger förutsättningar att utan fördröj-
ning fortsätta stödja det lokala näringslivet nu när behovet är som mest 
aktuellt.

Utvecklingsgruppen, Anna-
Karin Horney, ordf i Företagar-
na i Malå
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Målgrupp utifrån tilläggsansökan: Corona-drabbade företag inom pro-
jektens tidigare målgrupper. I tillägg till det är vårt önskemål att kunna 
jobba med Corona-drabbade företag som har den lokala marknaden 
som sin huvudmarknad samt exempelvis handel. Unga och utlandsföd-
da företagare samt de som är relativt nystartade kommer att få extra 
stöd/vägledning av coacherna.

Projektet vill förbättra förutsättningarna för Corona-drabbade företag att 
kunna fatta och genomföra strategiska beslut. Vi inriktar oss därför på 
insatser som stödjer företagen så att de blir mer handlings- och konkur-
renskraftiga. Genom ”verktygslådan” i aktivitetsplanen kan vi jobba 
coachande med att skapa nulägesbild, bedöma risker och identifiera 
möjligheter, upprättande av åtgärds- och handlingsplan för kunna ar-
beta strukturerat med behovsanpassade tjänster (köp av tjänst utifrån 
upprättade handlingsplan), initiera workshops och klusterträffar och 
samtidigt arbeta tätt med andra projekt och stödstrukturer. Vårt huvud-
fokus kommer att vara att stödja företagen individuellt utifrån de behov 
som identifieras hos företagen. Det kan handla om utveckling av affärs-
modeller, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, företagsattrak-
tivitet och kompetensförsörjningslösningar, management, aktiviteter för 
marknadsutveckling, innovationsutveckling eller stöd i ägarskiften, juri-
disk rådgivning vid frågor om avtal, rekonstruktion och likvidation/kon-
kurs m m. 

Nytt delmål som är kopplat till utlysningens syfte: företag som drabbats 
negativt av Corona ska genom NiMR- och NiAA-insatser bli mer hand-
lingskraftiga och stå stärkta inför framtiden.

Tillägg i aktiviteterna: kompetensutveckling för affärscoacher som ligger 
under huvudaktiviteten Resurskommun.

Tilläggen innebär en förlängning av NiMR och NiAA t o m 2022-07-31, 
där aktiviteter tillåts t o m 2022-03-31 samt budgetutökning som innebär 
medfinansiering för Malå kommun år 2021 - 2022 på totalt 305 143 kr 
(år 2021: 199 287 kr, år 2022: 105 856 kr).

Medfinansieringen föreslås lösa med 1,76-medel för år 2021 (pågående 
projekt "Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kom-
mun"). För år 2022 föreslås medfinansiering i första hand ifrån 1,76-me-
del (om nya medel kommer) eller i andra hand - bygdemedel.

Tack vare medfinansieringen kommer följande utfall för Malås del i 
egen projektbudget. 987 387 kr. Tillkommande övergripande budgetdel 
NIMR och NiAA per kommun är 233 184 kr vilket innefattar finansiering 
av kompetenshöjande insatser för coacher, kostnader för utvärderare, 
konferenskostnader, projektägarens ekonomi m m.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

För våra kommuner är detta projektmedel en enda möjlighet att stödja 
lokala företag med så kallad behovsanpassad insats (oftast köp av 
tjänst av en konsult, t ex inom ekonomi – och budgetrådgivning eller en 
annan expert). Något annat medel får inte användas för direkt företags-
stöd. 

Sista datum för medfinansieringsintyg är torsdag den 6 oktober 2020. 

Vi marknadsför projektet via våra kanaler i respektive kommun och via 
en gemensam hemsida och dess blogg samt nyhetsbrev.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunstyrelsens protokoll, § 99/20.
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Projektet NiMR utökas enligt förslag och bud-
getberäkningar. Medfinansiering för år 2021 med 199 287 kronor sker 
från pågående projekt "Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i 
Malå kommun", s k 1,76-medel, och för år 2022 med 105 856 kronor - 
ifrån 1,76-medel (om nya medel kommer) och i andra hand - från byg-
demedel, total finansiering 305 143 kronor.

BESLUT

- Projektet NiMR utökas enligt förslag och budgetberäkningar.

- Medfinansiering för år 2021 med 199 287 kronor sker från pågående 
projekt "Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kom-
mun", s k 1,76-medel, och för år 2022 med 105 856 kronor - ifrån 
1,76-medel (om nya medel kommer) och i andra hand - från bygdeme-
del, total finansiering 305 143 kronor.

-----

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 120 Dnr 2020.145/04

Delårsrapport, januari - augusti 2020 - Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsrapport för tiden 
januari - augusti år 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Delårsrapport för tiden januari - augusti år 
2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns.

BESLUT

- Delårsrapport för tiden januari - augusti år 2020 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 121 Dnr 2020.146/04

Delårsrapport, januari - augusti 2020 - Malå kommun

Delårsrapport för perioden januari - augusti 2020 för Malå kommun har 
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Delårsrapporten godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Delårsrapporten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 122 Dnr 2020.134/04

Budget 2021 – Nya tekniska budgetramar 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20, § 30 att fastställa tekniska 
budgetramar 2021. Beslutet skulle ha tagits enbart av kommunstyrel-
sen, inte av kommunfullmäktige.

Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen utifrån 
resursfördelningsmodellen utarbetat förslag till nya tekniska budgetra-
mar för 2021.

Kommunstyrelsen har att fastställa nya tekniska budgetramar 2021 och 
föreslå kommunfullmäktige att upphäva sitt beslut 2020-04-20, § 30.

BESLUTSUNDERLAG

Budgetberedningens protokoll, § 10/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Upprättat förslag till nya tekniska budgetramar 2021 fastställs. Kom-
munfullmäktiges beslut 2020-04-20, § 30 upphävs.

BESLUT

- Upprättat förslag till nya tekniska budgetramar 2021 fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-20, § 30 upphävs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 123 Dnr 2020.135/04

Budget 2021 - Nya budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 - 2024

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22, § 46 att fastställa budgetra-
mar 2021 samt budgetplan 2022 - 2024, och att till kommunstyrelsen 
och respektive nämnd ge delegation att under verksamhetsåret omför-
dela inom budgetramen.

Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, utifrån 
resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till nya budgetramar 2021 
samt budgetplan 2022 - 2024.

BESLUTSUNDERLAG

Budgetberedningens protokoll, § 11/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 46 upphävs. Upprättat förs-
lag till nya budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 - 2024 fastställs. 
Till kommunstyrelsen samt miljö- och byggnämnden ges delegation att 
under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 46 upphävs.

- Upprättat förslag till nya budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 - 
2024 fastställs.

- Till kommunstyrelsen samt miljö- och byggnämnden ges delegation att 
under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 124 Dnr 2020.143/08

Redovisning av investeringsprojekt

Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investe-
ringsprojekten för perioden januari - augusti år 2020.

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 125 Dnr 2020.126/21

Antagande av Översiktsplan samt fördjupning av Malå samhälle

Arbetet med Översiktsplan och fördjupad Översiktsplan (FÖP) har nu 
pågått 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 genomförts liksom två work-
shops med kommunfullmäktiges politiker.

Möten har hållits med berörda tjänstepersoner för att ta fram förslag till 
mål och strategier för olika verksamhetsområden. Översiktsplanen har 
vid flera tillfällen hanterats i plankommittén.

Planförslaget har nu varit ute på granskning och inkomna synpunkter 
har sammanställts och bearbetats. En del synpunkter har föranlett änd-
ringar i planen medan andra inte har gjort det. Detta redovisas i gransk-
ningsredogörelsen.

På grund av en teknisk miss hade ett detaljplanerat bostadsområde 
ovanför Granstigen fallit bort i fördjupningskartan i samråds- och 
granskningshandlingarna, men finns nu med i antagandehandlingen. 

Planförslaget är nu redo för antagande. 

BESLUTSUNDERLAG

Elin Nilssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Översiktsplan för Malå kommun inklusive för-
djupning för Malå centralort antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Översiktsplan för Malå kommun inklusive fördjupning för Malå central-
ort antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Meni AB

Utdragsbestyrkande

§ 126 Dnr 2020.147/84

Övertagande av ägande och ansvar för anläggningarna Entré Malå och 
Nölviken samt revidering av Menis ägardirektiv

I ägardirektivet för Meni står det:

Bolaget har till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring ut-
vecklas till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun.

I dagsläget finns turistfrågorna på utvecklingsavdelningen och turistby-
rån på biblioteket. Dessutom finns en Info-point på ett externt företag.

Meni driver idag den alpina anläggningen, campingen och Laven samt 
har även för avsikt att överta Nölviken. Meni kommer även att driva ho-
tellet från 2021-09-01. Målsättningen är att hotellet ska bli navet i turist-
utvecklingen i Malå kommun.

I och med detta är huvuddelen av turism i Malå kopplat till Meni.

BESLUTSUNDERLAG

Meni AB:s protokoll, § 51/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ärendet återremitteras till Meni för att i sam-
verkan med kommunchef återkomma med förslag på hur verksamhet 
kopplad till Entré Malå och Nölviken organiseras, finansieras och drivs. 
Menis ägardirektiv revideras, för att tydliggöra uppdraget med turistfrå-
gor.

BESLUT

- Ärendet återremitteras till Meni för att i samverkan med kommunchef 
återkomma med förslag på hur verksamhet kopplad till Entré Malå och 
Nölviken organiseras, finansieras och drivs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Menis ägardirektiv revideras, för att tydliggöra uppdraget med turistfrå-
gor.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lars Ekberg

Utdragsbestyrkande

§ 127 Dnr 2020.149/02

Utredning av arbetsmiljön i kommunhuset

Indikationer om hög arbetsbelastning, oro med anledning av pågående 
omorganisation samt otydlig rollfördelning/ansvarsfördelning mellan 
tjänstepersoner och politiker har framkommit.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Personalchefen får i uppdrag att utreda arbetsmil-
jön i kommunhuset. Utredningen redovisas i kommunstyrelsen 2021-02-
23.

BESLUT

- Personalchefen får i uppdrag att utreda arbetsmiljön i kommunhuset.

- Utredningen redovisas i kommunstyrelsen 2021-02-23.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 128 Dnr 2020.142/00

Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda den

15 mars
26 april
28 juni
25 oktober
29 november.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2021 fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2021 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KS ledamöter och ersättare, 
nämndssekr

Utdragsbestyrkande

§ 129 Dnr 2020.141/00

Fastställande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021

Kommunstyrelsen föreslås ha sammanträden den

23 februari
30 mars
8 juni
5 oktober
9 november

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2021 fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2021 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KS ledamöter och ersättare, 
nämndssekr

Utdragsbestyrkande

§ 130 Dnr 2020.140/00

Fastställande av utskottens sammanträdesdagar år 2021

Kommunstyrelsen ska besluta om utskottens sammanträdesdagar för 
2021.

Allmänna utskottet föreslås ha sammanträden den

1 februari
8 mars

17 maj
13 september
18 oktober

Utbildningsutskottet föreslås ha sammanträden den

2 februari
9 mars

18 maj
14 september
19 oktober

Sociala utskottet föreslås ha sammanträden den

3 februari
10 mars
19 maj
15 september
20 oktober

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till utskottens sammanträdes-
dagar 2021 fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till utskottens sammanträdesdagar 2021 fastställs.

-----

17



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 131 Dnr 2020.127/00

Redovisning av barn- och utbildningsnämndens ärenden jan - jun 2020

Barn- och utbildningsnämnden (numera utbildningsutskottet) har i in-
ternplan beslutat att följa upp nämndens politiska beslut två gånger per 
år. 

Under januari till och med juni 2020 har barn- och utbildningsnämnden 
beslutat i 30 ärenden.

Inga medborgarförslag som rör nämndens verksamhetsområde har in-
kommit under aktuell tid.

Bedömning

Nämnden bedöms ha jobbat aktivt med verksamhetens ärenden och al-
la beslut är genomförda. 

Ärendet bedöms vara jämställt, d v s påverkar både flickor/kvinnor och 
pojkar/män lika.

BESLUTSUNDERLAG

Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
Utbildningsutskottets protokoll, § 2/20. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande: 
Redovisning av barn- och utbildningsnämndens ärenden januari till juni 
2020 godkänns.

BESLUT

- Redovisning av barn- och utbildningsnämndens ärenden januari till ju-
ni 2020 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 132 Dnr 2020.144/10

Information om utredning av tjänsteorganisation

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att kommunchefen får i upp-
drag att utreda tjänsteorganisationen då den politiska organisationen är 
beslutad. Extern resurs får anlitas.

Arbetet fortlöper enligt plan. Ett delegationsbeslut på en övergripande 
nivå är fattat och en första MBL-förhandling är gjord.

Arbetet med ny tjänsteorganisation fortlöper enligt upprättad plan under 
hösten.

BESLUTSUNDERLAG

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 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 133

Ordföranden informerar

Region 10

Diskussion har förts om olika typer av avtal, medfinansieringskrav m m 
som kommer från Region Västerbotten. Norsjö kommun har uppdraget 
att föra klargörande överläggningar med Region Västerbotten.

Decennium

Arbetet fortsätter med att formulera ett långsiktigt projekt med syfte att 
stärka näringslivet inom Region 10. Projektet NiMR fortsätter.

Skellefteåregionen

Arbete för att utveckla fler funktionella samarbeten pågår. Som exempel 
kan nämnas framtagande av e-tjänster. Diskussioner om möjligheter till 
att mindre kommuner kan utföra tjänster åt Skellefteå kommun initieras.

Sjukstugan

En träff med ledningen för Malå sjukstuga har hållits 201019. Man dis-
kuterade samverkan med kommunen.

Tjamstanområdet

Fördröjning av överlämnande till Meni. Utmaningar finns i att hitta och 
arbeta med koncernnyttan.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 134

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- Rune Nilsson
ter samråd med personalchef

Upptagande av lån inom av kommunfullmäk- Lina Dahlbäck
tige fastställd ram för total lånevolym

Omsättning av kommunens lån, d v s låna Lina Dahlbäck
upp belopp motsvarande belopp på de lån
som förfaller, samt lån inom ramen för intern-
banken

SOL – eget boende Ulrika Grensell
Lena Holmgren

LSS – eget boende Lena Holmgren

IFO Cecilia F Festin
Stefan Lundgren
Mia Björklund
Stefan Larsson
Angelica Mörtzell
Jeanette Norberg
Elisabet Nordström
Agnes Ljung
ON
Statens institutions-
styrelse
Förvaltningsrätten

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-10-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 135

Redovisning av meddelanden

Malåbostaden AB Beslut 200916, § 35 - Furu-
gatan 1 - Furugården

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd Beslut 200915, § 66 - Del-
årsrapport januari - augusti 
2020

Malå Energi- och Industri AB Beslut 200915, § 44 - Del-
årsbokslut

Malåbostaden AB Beslut 200916, § 33 - Del-
årsbokslut

Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 200916
myndarnämnd

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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