
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Allmänna utskottet 2022-10-17 (29) 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl 09.00 - 11.50 
 
Ajournering Kl 10.25 - 10.35 
 Kl 11.20 - 11.25 
 
 
Beslutande Petter Hultdin (V) 
 Mikael Abrahamsson (S), ersättare för Ylva Olofsson (S), § 72 - 89 
 Stefan Lundgren (L) 
 
 
 
Övriga deltagande Ella-Marit Pilto, avdelningschef 
 Catrin Björck, sekr  
 Lisa Nilsson, kommunsekr, § 73, 84 
 Maria I Larsson, verksamh ansv/Kultur, § 74, 77 - 78, 80 
 Jim Lundmark, kommunchef, § 75 
 Daniel Burman, folkhälsoplanerare, § 76 
 Lars Grundberg, teknisk chef, § 81 - 82 
 Per Bertilsson, gator/vägar, § 89 
    
 
    
Utses att justera Stefan Lundgren, ersättare Mikael Abrahamsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, torsdag den 27 oktober 2022, kl 10.00 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 72 - 90 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Petter Hultdin    
      
 Justerande     
  Stefan Lundgren    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-17 
 
Anslag sätts upp  2022-10-27 Anslag tas ner 2022-11-18 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-10-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 72     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Dagordningen godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 73    Dnr 2022.183/00 
 
Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27, § 31 att anta en ny politisk 
organisation som träder i kraft 2023-01-01. Nuvarande politiska organi-
sation upphör 2023-01-01. Beslutet innebär att Malå kommun ska införa 
två nämnder - en utbildningsnämnd och en socialnämnd - samt ett ut-
skott under kommunstyrelsen. Med anledning av detta måste en ny de-
legationsförteckning för kommunstyrelsen fastställas och ett förslag till 
en ny delegationsförteckning som endast omfattar kommunstyrelsens 
verksamheter har därmed utformats. Förändringen innebär att kommun-
styrelsens verksamheter har separerats från omsorgs- och skolverk-
samhet. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Kommunstyrelsens delegationsförteckning fastställs. 
Delegationsförteckningen träder i kraft 2023-01-01. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Kommunstyrelsens delegationsförteckning fastställs. 
 
- Delegationsförteckningen träder i kraft 2023-01-01. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 74    Dnr 2022.182/04 
 
Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival 2023 - Gold of Lapland 
ek förening  
 
Gold of Lapland ekonomisk förening ansöker om medfinansiering av 
Vinterfestival 2023. Detta efter att evenemanget 2022 ställdes in på 
grund av pandemin (KS 2021-09-13, § 52). 
 
Inom ramen för projekt 1,76 fanns år 2021 medel reserverade för ”Sats-
ning på större event i samarbete med näringsliv och föreningsliv i Malå” 
med ett förväntat resultat samverkan och minst 1 500 besökare. Kvar-
varande medel har överförts från år 2021 till år 2022. 
 
Bedömning 
 
Eventet är ett bra sätt att stärka lokalsamhället. Det finns flera goda 
exempel på detta i Malåbygden genom åren. Projektet ligger i linje med 
Malå en levande plats (LUS 2030). Processen bygger på en gemensam 
syn på mål, behov och prioriteringar och öppnar upp för samtal, sam-
syn, samarbete och samhandling samtidigt som Malå som vinterort po-
sitioneras. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival 2023 
beviljas, under förutsättning att 15 Malåföretag (exklusive kommunala 
bolag) samt fyra föreningar (varav en med säte utanför centralorten) är 
partners till eventet. Kostnaderna belastar verksamhet 220 - projekt 
5780. Faktureras Malå kommun senast 2022-12-31. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival 2023 beviljas, under för-

utsättning att 15 Malåföretag (exklusive kommunala bolag) samt fyra 
föreningar (varav en med säte utanför centralorten) är partners till 
eventet.  

 
- Kostnaderna belastar verksamhet 220 - projekt 5780. 
 
- Faktureras Malå kommun senast 2022-12-31. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 75    Dnr 2022.189/11 
 
Utseende av politisk styrgrupp för utredningar av äldreboenden, simhall, 
samordnad fastighetsförvaltning, tillagningsköket (Grytan) och utredning 
av ett bolag som innehåller hotellet, husvagnscampingen och den alpi-
na anläggningen  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-14:  
 
- Investeringsmedel på 2 mnkr avsätts till utredningar av äldreboenden, 

simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillagningsköket (Grytan). 
 
Information om pågående utredningar gavs i kommunstyrelsen 2022-
03-29, 2022-06-07 och 2022-10-04. I projektplanen ingår nedanståen-
de, och efter att kommunfullmäktige antagit motionen om en utredning 
av ett bolag som innehåller hotellet, husvagnscamping och den alpina 
anläggningen ingår den också. 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-04 framkom att det 
finns ett behov av en politisk styrgrupp för nämnda utredningar. 
 
Bedömning 
 
För att nå en så bred förankring som möjligt i processerna krävs att pro-
cesserna är väl förankrade i de politiska partierna. 
 
Föredraganden föreslår därför att gruppledarna för de partier som är 
representerade i kommunfullmäktige ingår i styrgruppen för utredning 
av äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning, tillagnings-
köket (Grytan) och utredningen av ett bolag som innehåller hotellet, 
husvagnscamping och den alpina anläggningen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): En styrgrupp bestående av gruppledarna för respek-
tive parti utses för utredning av äldreboenden, simhall, samordnad fas-
tighetsförvaltning, tillagningsköket (Grytan) och utredningen av ett bolag 
som innehåller hotellet, husvagnscamping och den alpina anläggning-
en. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- En styrgrupp bestående av gruppledarna för respektive parti utses för 

utredning av äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning, 
tillagningsköket (Grytan) och utredningen av ett bolag som innehåller 
hotellet, husvagnscamping och den alpina anläggningen. 

 
----- 
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§ 76    Dnr 2022.181/00 
 
Yttrande över Länsgemensam suicidpreventiv strategi i Västerbotten - 
Region Västerbotten  
 
Initiativet till att ta fram en länsgemensam suicidpreventiv strategi togs 
av länets kommuner och regionen i den dåvarande länssamordnings-
gruppen (LSG). Strategin har utarbetats i samverkan mellan represen-
tanter för nio av Västerbottens kommuner och representanter för Re-
gion Västerbotten.  
 
Suicid är ett folkhälsoproblem som behöver beaktas och hanteras uti-
från olika perspektiv. För att effektivt förebygga suicid krävs bred sam-
verkan mellan bland annat beslutsfattare, myndigheter, kommuner, re-
gion, utbildningsanordnare, frivilligorganisationer och anhöriga.  
 
Syftet med strategin är att definiera gemensamma mål och strategier för 
ett långsiktigt suicidpreventivt arbete i hela Västerbotten med utgångs-
punkt i forskningsbaserad kunskap och Västerbottens förutsättningar. 
 
Strategin ska fungera som vägvisare vid samverkan på övergripande ni-
våer samt vara vägledande och stödjande i arbetet med lokala styrdo-
kument, där strategins områden konkretiseras och prioriteras utifrån lo-
kala behov och förutsättningar.  
 
Strategin bygger på Storumans suicidpreventiva arbete och modellen  
”B4” Before. 
 
Bedömning 
 
Denna suicidpreventiva strategi kommer att vara en utgångspunkt för 
att upprätta en lokal handlingsplan för suicidprevention i Malå. Syftet 
med att upprätta en handlingsplan är att främja den psykiska hälsan 
samt att förebygga och stärka arbetet med suicidprevention i Malå 
kommun. 
 
Denna suicidpreventiva strategi ligger i linje med den antagna avsikts-
förklaringen En god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten, dnr 
2021.3/77 samt det lokala folkhälsopolitiska programmet, KS dnr 
221.138/77. 
 
Denna suicidpreventiva strategi har beretts av Malå kommuns Folkhäl-
soråd och folkhälsoplanerare.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Daniel Burmans tjänsteutlåtande. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Malå kommun ställer sig positiv till länsgemensam 
suicidpreventiv strategi. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Malå kommun ställer sig positiv till länsgemensam suicidpreventiv 

strategi. 
 
----- 
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§ 77    Dnr 2022.188/00 
 
Förlängning av Serviceplan för Malå kommun 2021 - 2022 att omfatta 
även 2023  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28, § 44 att fastställa Service-
plan 2021 - 2022 för Malå kommun. Med anledning av att arbete med 
ny plan är tänkt att integreras med det nyligen beviljade projektet Med-
skapande processer för hållbar service i Malåbygden, finansierat av 
landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, föreslås nuvarande service-
plan förlängas att även omfatta 2023, till dess att en ny plan arbetats 
fram under perioden fram till sommaren 2023. 
 
Syftet med projektet Medskapande processer för hållbar service i Malå-
bygden är att stärka kommunens kapacitet att möta och samarbeta med 
lokala aktörer. Målet är att etablerade samarbeten har lagt grunden för 
och möjliggjort ett gemensamt framtagande av relevanta planer och ut-
veckling av nödvändiga och önskvärda servicelösningar. 
 
Projektet består av att 
 
• Etablera och genomföra samarbeten med lokalsamhället via lokala ak-

törer på en eller fler platser i kommunen. 
 
• Utveckla interna arbetssätt och rutiner, inklusive intern förankring för 

att arbetet ska bli långsiktigt. 
 
• Delta i gemensamma nationella träffar för erfarenhetsutbyte och kom-

petensutveckling. 
 
Projektet pågår under perioden 2022-09-01--2024-08-31 och omsluter 
624 602 kr, varav 80 % är externa medel från landsbygdsprogrammet 
via Tillväxtverket. Av dessa är 160 820 kr reserverade för arvode till lo-
kala aktörer som engagerar sig och lägger tid i projektets processer och 
aktiviteter, vilket är ett nytt grepp som aldrig tidigare provats med kopp-
ling till Malå kommuns serviceplanarbete tidigare. 
 
Bedömning 
 
Med projekt Medskapande processer för hållbar service i Malåbygden 
skapas nya förutsättningar för ett medskapande arbete kopplat till fram-
tidens serviceplan för Malå kommun. Genom att förlänga befintlig plan 
tillskapas utrymme för de processer som möjliggörs genom projektet 
och en ny serviceplan kan ta form. 
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Serviceplan 2021 - 2022 för Malå kommun förlängs 
att omfatta även år 2023.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Serviceplan 2021 - 2022 för Malå kommun förlängs att omfatta även 

år 2023. 
 
----- 
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§ 78    Dnr 2022.190/14 
 
Fastställande av Handlingsplan för bygdemedel 2023, Malå kommun 
 
I lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och i förord-
ningen om bygde- och fiskeavgifter regleras hur bygdemedel får använ-
das. 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 till pro-
jekt med investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller 
service 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; byar och centralort. Handlingspla-
nen ska därefter godkännas av länsstyrelsen. Utgångspunkt för Malå 
kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2023 är Regional utvecklings-
strategi (RUS) och Lokal Utvecklingsstrategi (LUS). Malå kommun ser 
Agenda 2030 som central. För år 2023 föreslås följande som särskilda 
prioriteringar. 
 
Särskild prioritering 2023: Affärsmodeller i flera kompletterande rikt-

ningar. 
 
Särskild prioritering 2023: Utveckla kultur och kulturarv. 
 
Särskild prioritering 2023: Likvärdigt deltagande i arbets- och samhälls-

liv, särskilt genom utbildning. 
 
Nytt förslag år 2023 är vidare att avsätta 60 000 SEK för omvärldsbe-
vakning och insatser som främjar inflyttning och att bo, leva, verka i 
hållbara Malåbygden. Tillsammans föreningsliv och näringsliv i samver-
kan, samordnas av utvecklings- och arbetsmarknadsenheten. 
 
Handlingsplanen är ett verktyg för att uppnå de två övergripande håll-
barhetsmålen i LUS; Malå en cirkulär plats 2030 och Malå en levande 
plats 2030.  
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Handlingsplanen utgår från kommunens styrkort och mål och beaktar 
gällande integrationsstrategi, serviceplan och övriga relevanta strategis-
ka planer och styrdokument.  
 
I syfte att uppmuntra och möjliggöra utvecklingsinitiativ med särskilt fo-
kus på näringslivs- och attraktivitetsfrämjande resultat, jfr projekt Ut-
veckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun, har medel 
reserverats och är sökbara för företag och/eller föreningar i samverkan 
även år 2023. 
 
Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2023 är förankrad med 
handläggare vid Länsstyrelsen i Västerbottens län. Bygdemedel är en 
möjliggörare för företags- och föreningslivets utveckling i Malå kommun 
och bidrar till en levande landsbygd. 
 
Bedömning 
 
Föreslagen handlingsplan bedöms komma både kvinnor, män, flickor 
och pojkar till gagn. 
 
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.  
 
Bygdemedel till föreningar bör bedömas utifrån nedanstående mål. 
 
- I Malå kommun kan alla invånare utöva och utveckla sina intressen.  
 
- Malå kommun är en attraktiv plats för bosättning och arbete, framför-

allt för unga kvinnor och män. 
 
- I Malå kommun finns ett brett utbud av attraktioner med hög kvalitet 

inom området hälsa och det kulturturistiska området. 
 
Agenda 2030 ska beaktas vid handläggning av projekt som beviljas  
Bygdemedel. Vid bedömning och beslut ska hänsyn tas till för år 2023  
särskilda prioriteringar. 
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2023 
fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2023 fastställs. 
 
----- 
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§ 79    Dnr 2022.186/80 
 
Fastställande av Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, 
samt nominering av stipendiater i Malå kommun 2023  
 
Reglerna ses över årligen. Inför 2023 föreslås en ny form av anlägg-
ningsbidrag kopplat till vandringsleder. Vidare föreslås kick-startsbidra-
get utgå. 
 
Bedömning 
 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen även fortsättningsvis stöttar fö-
reningar och möjliggör utvecklande och löpande aktiviteter och verk-
samhet under året. Förslaget är jämställt och bedöms behandla flickor/ 
kvinnor och pojkar/män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Stefan Lundgrens tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till Regler för bidrag till föreningar 
och studieförbund, samt nomineringar av stipendiater i Malå kommun 
2023 fastställs.  
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, 

samt nomineringar av stipendiater i Malå kommun 2023 fastställs. 
 
----- 
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§ 80    Dnr 2022.187/88 
 
Antagande av Biblioteksplan för Malå bibliotek 2023 - 2025 
 
I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteks-
verksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS 2013:801), som innehåller 
bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Lagen fastslår bl a 
att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek och att kommu-
nerna ansvarar för folkbiblioteken. 
 
Skolbiblioteken ingår i det allmänna biblioteksväsendet, som styrs av 
bibliotekslagen. Skolbiblioteken styrs även av skollagen (2010:800), 
som säger att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 
skolbibliotek”. Enligt skollagens förarbeten ska skolbiblioteket vara "en 
gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till 
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska 
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. (Prop 
2009/10:165, s 284). För skolbiblioteket i Malå ansvarar kommunen. 
 
Bibliotekslagen fastslår även att ”kommuner och landsting ska anta bib-
lioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Med biblioteks-
plan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans antagen 
plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verk-
samhetens inriktning och omfattning. Den är också så utformad att 
medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens övervägan-
den gynnas liksom möjligheterna till samverkan. (Kulturutskottet DS 
2003:66, s 112). 
 
I arbetet med Biblioteksplan för Malå bibliotek 2023 - 2025 har synpunk-
ter från allmänheten inhämtats genom befintliga kanaler såsom face-
book, instagram och på plats i det fysiska biblioteksrummet. Vidare har 
erfarenheter från tidigare period, utvecklingen av samhället i stort och 
projektlärdomar bidragit till utformningen. 
 
Bedömning 
 
Biblioteksplanen omfattar all biblioteksverksamhet i Malå kommun och 
gäller 2023 - 2025. Biblioteksplanen bedöms bidra till en jämställd och 
väl fungerande biblioteksverksamhet i hela kommunen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-10-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Biblioteksplan 2023 - 2025 för Malå kommun antas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Biblioteksplan 2023 - 2025 för Malå kommun antas. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-10-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 81    Dnr 2022.192/04 
 
Fastställande av Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning  
 
Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för vatten och 
avlopp med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera 
mellan åren, men under +/- tre år ska ett noll-resultat uppnås. 
 
Minskade intäkter samt ökade kostnader samtidigt som införandet av ett 
extra reningssteg i reningsverket innebär att taxan måste höjas för att 
möta den totala kostnadsökningen. Reningsverkets ombyggnation inne-
bär en årlig kostnadsökning på ca 300 000 kr. Samtidigt är ledningsnä-
tet gammalt och underhållsbehovet stort vilket innebär att årlig höjning 
av taxan kan komma att bli aktuellt. 
 
En höjning av brukningsavgifterna med 10 % innebär en intäktsökning 
med ca 623 000 kr/år. Månadskostnaden för typhus A, villa med 150 m³ 
förbrukning blir efter höjningen 643 kr, idag 585 kr. 
 
Anläggningsavgift för upprättande av anslutningspunkter har inte regle-
rats på många år. Inga nyanslutningar har skett, men man bör samtidigt 
höja dessa så att vi får kostnadstäckning för eventuellt framtida nyan-
slutningar, nuvarande kostnad inom parentes. 
 
- Brukningsavgifterna höjs med 10 %. 
- Anslutningsavgift enligt § 5.1 a höjs till 80 000 kr (40 000 kr) 
- Anslutningsavgift enligt § 5.1 b höjs till 15 kr/m² (12,5 kr/m²) 
- Anslutningsavgift enligt § 5.1 c höjs till 5 000 kr (2 500 kr) 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns allmän-
na vatten- och avloppsanläggning fastställs att gälla fr o m 2023-01-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30, § 89 upphör att gälla fr o m 
2022-12-31. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-10-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och av-

loppsanläggning fastställs att gälla fr o m 2023-01-01.  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30, § 89 upphör att gälla fr o m 

2022-12-31. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-10-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 82    Dnr 2022.191/04 
 
Fastställande av Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet 
 
Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhåll-
ningen med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera 
mellan åren, men under en löpande treårsperiod ska ett noll-resultat 
uppnås. Ökade kostnader för den normala insamlingen, förbrännings-
skatt, tidningsinsamlingsansvaret samt kommande kostnader för ut-
släppsrättshandel innebär att taxan måste höjas för att uppnå ett noll-
resultat. Nya kommande direktiv för avfall kan på sikt innebära kraftigt 
ökade kostnader. Utredning pågår via Trepartens renhållningsnämnd. 
 
Bedömning 
 
För att klara noll-resultat för verksamhet 87000 - Avfallshantering, mås-
te taxan för grundavgift samt insamlingen av hushållssopor höjas med 7 
%. För en villaägare med 120 liters kärl innebär det en kostnadsökning 
på 188 kr/år. Övriga avgifter i taxan har också justerats. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhåll-
ningsverksamhet fastställs att gälla fr o m 2023-01-01. Taxa för Malå 
kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommunfullmäktige 
2020-11-30, § 88 upphör att gälla fr o m 2022-12-31.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet 

fastställs att gälla fr o m 2023-01-01. 
 
- Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kom-

munfullmäktige 2020-11-30, § 88 upphör att gälla fr o m 2022-12-31. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-10-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Lars Grundberg, Ebbe Berg-
stedt, Stefan Lundgren, Fredrik 
Iderström, ekonomi 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 83    Dnr 2022.185/80 
 
Fastställande av Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i Malå 
kommun 2023  
 
I kommunens organisation har kommunstyrelsen delegerat till allmänna 
utskottet att besluta om villkor och avgifter för lokaler och anläggningar.  
 
Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i Malå kommun ses 
över regelbundet. Inför 2023 föreslås en indexreglerad höjning enligt 
KPI med 9,83 %. En justering av prissättning förhållande ishall/sporthall 
är också gjord. Pixi storbildsskärm införd inför år 2023. 
 
Bedömning 
 
I dialog med verksamhetsansvarig Fritid och service samt Kultur är pri-
serna uppjusterade enligt KPI. 
 
Kommunstyrelsen bedöms hålla låga, mycket subventionerade priser i 
kommunägda lokaler och anläggningar. Detta för att möjliggöra ett rikt 
och mångsidigt utbud av aktiviteter i bygden. Upprättat förslag bedöms 
påverka flickor/kvinnor och pojkar/män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till Villkor och avgifter för lokaler och 
anläggningar i Malå kommun för tiden 2023-01-01--12-31 fastställs. 
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i 

Malå kommun för tiden 2023-01-01--12-31 fastställs. 
 
----- 
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Allmänna utskottet 2022-10-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 84    Dnr 2022.184/00 
 
Fastställande av plan för internkontroll 2023 - Kommunstyrelsen 
 
Enligt gällande internkontrollreglemente ska en plan för internkontrollen 
för innevarande år fastställas.  
 
Förslag till plan för internkontroll samt risk- och sårbarhetsanalys har 
upprättats. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till plan för internkontroll 2023 fast-
ställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag till plan för internkontroll 2023 fastställs. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 85    Dnr 2022.197/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för 
kommunstyrelsen 2022. 
 
Det som tillkommit är: 
 
- Back-up server 
- Möbler Tjamstangården, Sörgården 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Tidigare godkänd investeringsplan 2022 för kommun-
styrelsen upphör att gälla. Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 
2022 godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Tidigare godkänd investeringsplan 2022 för kommunstyrelsen upphör 

att gälla. 
 

- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-10-17 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 86    Dnr 2022.196/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2023 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till investeringsplan för kom-
munstyrelsen 2023. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Investeringsplan för kommunstyrelsen 2023 god-
känns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Investeringsplan för kommunstyrelsen 2023 godkänns. 
 
----- 
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 Sammanträdesdatum Blad nr 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 87    Dnr 2022.194/00 
 
Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2023-01-01--12-31 
 
I det Gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt 
kommunstyrelsen framgår följande. 
 
Gemensamma regler och riktlinjer 
 
Det som sägs i detta reglemente…  
 
Med nämnd avses även kommunstyrelsen. 
 
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 samt 
att utse kontrasignant och dess ersättare, men eftersom det är valår i år 
har inte någon ordförande eller vice ordföranden hunnit utses för 2023 
ännu. Därför utses enbart kontrasignant och dess ersättare i dagens 
sammanträde. När ordförande och vice ordföranden utsetts för 2023 tas 
ärendet upp igen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till 
kontrasignant 2023-01-01--12-31. Ekonomichef Lina Dahlbäck, född 
1987, utses till ersättare för kontrasignanten 2023-01-01--12-31. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-10-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant 2023-

01-01--12-31. 
 
- Ekonomichef Lina Dahlbäck, född 1987, utses till ersättare för kontra-

signanten 2023-01-01--12-31. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 88    Dnr 2022.195/00 
 
Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2023-01-01--12-31 
 
I det Gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt 
kommunstyrelsen och dess utskott framgår följande. 
 
Gemensamma regler och riktlinjer 
 
Det som sägs i detta reglemente…  
 
Med nämnd avses även kommunstyrelsen. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar…  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Bedömning 
 
Kommunstyrelsen har att besluta om vem som i övrigt ska underteckna 
handlingar. Firmatecknare ska således utses. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 
2023-01-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för 
firmatecknaren 2023-01-01--12-31. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2023-01-01--12-

31. 
 
- Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren 

2023-01-01--12-31. 
 
----- 
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 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-10-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 89    Dnr 2021.212/0909 
 
Medborgarförslag om gatubelysning i Adak 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om tidsstyrning av gatlysen i Adak. 
Förslagsställaren anser att då gatlysena felaktigt lyser under dagtid när 
de inte behöver vara tända så är det bättre att förlänga tiden på kvällen 
så att de lyser då det är mörkt. 
 
Medborgarförslaget lyder: 
 
Jag vill att gatubelysningen skall lysa i Adak när det är mörkt, idag lyser 
dessa 12-14 timmar i veckan när det är dagsljus. per ur. Mitt förslag är 
att ta av dessa timmar och låta dem lysa till minst 24.00 som förr eller 
åtminstone Fre-Lör så folket kan gå hem medans de lyser.  
 
Kommunen har investerat i nya armaturer och ur men ej följt upp hur 
dessa fungerar idag, om det är så i hela kommunen så är det åtskilliga 
armaturer som aldrig lyst efter montering. Samt alla timmar de lyser då 
det är dagsljus, de ansvariga har ingen kunskap om hur uren skall an-
vändas. Försökt tala med dessa och förstod då att de har noll koll. Även 
frågat kommunledningen om de vet vad gryning och skymning är??? 
Noll koll även där. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 220314 att överlämna medborgarförsla-
get till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Bedömning 
 
Kultur och tekniska enheten har till och från haft problem med program-
men i tiduren. Detta har på vissa sträckor medfört att gatlysena lyst på 
tider de inte ska lysa. Vid ett antal ställen har obehöriga brutit sig in i 
styrskåpen och ändrat i programmen vilket försvårar vår egen uppfölj-
ning av som sker. Kultur och tekniska enheten gör kontinuerliga kontrol-
ler av funktionen och åtgärdar felen, dels då vi upptäcker dem själva 
och dels då vi får in felanmälan.  
 
Kultur och tekniska enheten kan inte ändra eller förlänga tider som gat-
lysen ska vara tända då det är ett politiskt beslut. Vi följer angivna direk-
tiv. Det har kommit krav från EU att vi ska spara 5 % på vår elförbruk-
ning och att då förlänga tiderna gatlysen lyser går emot kraven att mins-
ka förbrukningen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Per Bertilssons tjänsteutlåtande. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Medborgarförslaget avslås. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
----- 

28



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-10-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 90    Dnr 2022.202/04 
 
Beviljande av ansvarsfrihet år 2021 för Samordningsförbundet Södra 
Lappland  
 
Malå kommun har att bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 
Södra Lappland. 
 
Bedömning 
 
Utifrån årsredovisningen och revisorernas bedömning anser handläg-
gande tjänsteperson att Samordningsförbundet Södra Lappland bör be-
viljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
JÄV 
 
Mikael Abrahamsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Ingen ersättare inträder i Mikaels ställe. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Samordningsförbundet Södra Lappland beviljas an-
svarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Samordningsförbundet Södra Lappland beviljas ansvarsfrihet för rä-

kenskapsåret 2021. 
 
----- 
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