
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-02-01 (17)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 10.00 – 14.05

Ajournering

Beslutande Petter Lundström (V), ordf
Ylva Olofsson (S), v ordf
Stefan Lundgren (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Lars Grundberg, teknisk chef, § 2
Johnny Önnerlöv, VD Meni, § 3
Ebbe Bergstedt, enhetschef fastigheter, § 5
Inger Selin, kommunsekr, § 12

Utses att justera Stefan Lundgren, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag den 4 februari 2021, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 - 13
Catrin Björck

V ordförande

Ylva Olofsson

Justerande

Stefan Lundgren

ANSLAG/BEVIS
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Sammanträdesdatum 2021-02-01

Anslag sätts upp 2021-02-04 Anslag tas ner 2021-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 1

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Robert Persson, Lennart G, Lars 
G, Anna-Karin H, Arne H, Jim L, 
Johnny Ö

Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2021.13/84

Utseende av arrendator av Nölviken

Entré Malå, etapp 1, är slutförd. Nästa steg i uppdraget är att utreda 
Nölvikenområdet. I utredningsgruppen för Nölviken ingår Lars Grund-
berg/kultur och tekniska enheten, Anna-Karin Horney/utvecklings- och 
arbetsmarknadsenheten samt kommunstyrelsens andre vice ordförande 
Arne Hellsten.

En intresseförfrågan från Robert Persson (ICA Supermarket Malå) om 
att köpa Nölviken inkom till Malå kommun. Försäljning av Nölviken var 
inte aktuellt. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-10, § 137 att 

- Malå kommun går ut med en allmän intresseförfrågan gällande arren-
de och drift av Nölviken enligt ovan angivet förslag till innehåll och 
med svar senast den 15 december 2020.

- Allmänna utskottet fattar beslut, efter förslag från utredningsgruppen, 
om arrendator, arrendetid och avtal.

En intresseanmälan inkom (Robert Persson).

Föreslagen arrendator är Robert Persson (ICA-handlare i Malå/Tehali 
Holding AB). Förslag till arrendeavtal om Nölviken har upprättats med 
ett nybildat dotterbolag till Theali Holding AB - Nölvikens Camping AB - 
och Malå kommun.

BESLUTSUNDERLAG

Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Robert Persson utses till arrendator av Nölviken. 
Upprättat förslag till arrendeavtal med Nölvikens Camping AB, dotterbo-
lag till Theali Holding AB, godkänns.

BESLUT

- Robert Persson utses till arrendator av Nölviken.

- Upprättat förslag till arrendeavtal med Nölvikens Camping AB, dotter-
bolag till Theali Holding AB, godkänns.

-----

3



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Johnny Önnerlöv

Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2020.197/25

Begäran om förhandsbesked om rätt att försälja fastigheten Yxan 2 
(Meni 41) - Malå Energi- och Industri AB

Malå Energi- och Industri AB begär förhandsbesked hos kommunfull-
mäktige att Menis styrelse äger rätt att försälja fastigheten Yxan 2 (Meni 
41).

BESLUTSUNDERLAG

Meni AB:s protokoll, § 91/20.
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Malå Energi- och Industri AB redovisar en ekonomisk 
konsekvensanalys av en försäljning i kommunstyrelsens sammanträde 
2021-02-23. Malå Energi- och Industri AB äger rätt att försälja fastighe-
ten Yxan 2 (Meni 41).

Stefan Lundgren (L): Malå Energi- och Industri AB äger rätt att försälja 
fastigheten Yxan 2 (Meni 41).

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna ut-
skottet bifaller Petter Hultdins förslag.

BESLUT

- Malå Energi- och Industri AB redovisar en ekonomisk konsekvensana-
lys av en försäljning i kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå Energi- och Industri AB äger rätt att försälja fastigheten Yxan 2 
(Meni 41).

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2021.4/00

Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning för Malå Energi- och 
Industri AB

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 78 att för att tydliggöra 
uppdraget med turistfrågor ska Menis ägardirektiv revideras. Vidare be-
slutade kommunfullmäktige att uppdraget ska redovisas vid första kom-
munfullmäktigesammanträdet 2021. 

Malå kommuns roll inom turism- och besöksnäringen är komplex, men 
långt ifrån unik. I stort sett samtliga avdelningar i en kommun hanterar 
nämligen frågor som direkt eller indirekt påverkar näringens möjlighet till 
utveckling och tillväxt och kommunen har en central roll i att skapa för-
utsättningar för en hållbar destinationsutveckling. Aktörer i turism- och 
besöksnäringen möter Malå kommun som kund, leverantör, utbildare, 
samarbetspartner, myndighet m m. För en fördjupad förståelse för kom-
munernas roll läs exempelvis SKR:s rapport Kommunerna och besöks-
näringen.

Turism- och besöksnäringsfrågorna berörs av flera avdelningar/enheter 
i Malå kommun än vad som tidigare handling (KF 2020-10-26, § 78) an-
gav. Det kan handla om service till besökare (exempelvis genom sköt-
sel av torg, parker och kultur- och fritidsanläggningar samt förmedling 
av information och avfallshantering), främjandearbete (exempelvis ge-
nom utbildning, tillskapandet av arenor och nätverk för aktörer att mötas 
på eller etablerings- och investeringsfrämjande arbete), myndighetsut-
övning (exempelvis vid tillämpning av regelverk, tillsyn och tillstånd) och 
andra strategiska frågor om bl a infrastruktur, kommunikationer och 
planarbete för att nämna några. Vidare finns det i dagsläget en auktori-
serad turistinformation och två utlokaliserade infopoints i Malå kommun, 
inte en.

Bedömning

Utmärkande för turism- och besöksnäringen är behovet av samverkan 
och samhandling för att gemensamt utveckla och attrahera besökare till 
destinationen, samt en sund konkurrens när väl besökaren är på plats.  
För Malå kommuns turism- och besöksnäringsarbete krävs därför nära 
samarbete och samverkan med det lokala näringslivet i vilket Meni nu 
ingår som en betydande aktör (genom bl a drift av Tjamstan - områdets 
största reseanledning/USP) tillsammans med andra företag och organi-
sationer som förser resenärer med produkter och tjänster som är relate-
rade till upplevelsen av vistelsen i Malå kommun. Av den anledningen 
föreslås att Menis ägardirektiv revideras enligt upprättat förslag, samt 
att formulering även återfinns i upprättat förslag till bolagsordning.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Maria I Larssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till ägardirektiv för Malå Energi- och 
Industri AB fastställs. Tidigare fastställt ägardirektiv för Malå Energi- 
och Industri AB upphör att gälla. Upprättat förslag till bolagsordning för 
Malå Energi- och Industri AB fastställs. Tidigare fastställd bolagsordning 
för Malå Energi- och Industri AB upphör att gälla. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till ägardirektiv för Malå Energi- och Industri AB fast-
ställs.

- Tidigare fastställt ägardirektiv för Malå Energi- och Industri AB upphör 
att gälla.

- Upprättat förslag till bolagsordning för Malå Energi- och Industri AB 
fastställs.

- Tidigare fastställd bolagsordning för Malå Energi- och Industri AB upp-
hör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2021.7/04

Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kronor för investering i 
Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fibersand

Ett normalt grusunderlag håller ca 5 år och ska då bytas regelbundet. 
En fibersand håller upp till 20 år. Nuvarande underlag lades in 2014 och 
är hög tid att bytas ut. 

Kostnaden per år med grusunderlag uppgår till 32 000 kr/år och fiber-
sanden 27 000 kr/år.

Säkerhetsdata

Materialet har inga kända hälsofarliga egenskaper.

Bedömning

Ridhuset får ett bättre underlag i jämförelse med grusunderlaget till en 
billigare årskostnad. Ärendet i sig bedöms inte vara könsneutralt efter-
som det främst berör tjejer och kvinnor.

Om kommunstyrelsen bifaller denna ansökan innebär det att i kommun-
styrelsens investeringsplan 2021 måste tidigare beviljad investering i 
ridhuset justeras, eftersom investeringsbeloppen är olika. I denna ansö-
kan är beloppet 400 000 kr, och i investeringsplanen är beloppet 
150 000 kr.

BESLUTSUNDERLAG

Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kronor 
för investering i Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fibersand 
beviljas.

Stefan Lundgren (L): Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kro-
nor för investering i Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fiber-
sand avslås.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna ut-
skottet bifaller Ylva Olofssons förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kronor för investering i 
Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fibersand beviljas.

-----

8



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2021.9/04

Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2021

En plan för investeringsåret görs i budgetprocessen inför kommande 
budgetår. För att undvika löpande äskningar ska planen beslutas på 
projektnivå inför varje kommande budgetår. Den aktuella planen kan 
halvårsvis revideras under befintligt budgetår inför kommande halvårs-
period på budgetåret. 

Varje projekt ska utöver belopp också ha ett underlag i form av ett in-
vesteringsäskande för att kostnaderna ska kunna beräknas och finan-
siering planeras. 

Investeringsplanen 2021 (godkänd av kommunstyrelsen 2020-11-10, § 
141) har behov av att revideras baserat på ärendet ”Ansökan om inves-
teringsmedel med 400 000 kronor för investering i Malå kommuns rid-
hus för byte av underlag till fibersand”.

Dessutom har behov av nya investeringar uppstått och tillkommande in-
vesteringsäskanden efter kommunstyrelsens beslut 2020-11-10 måste 
behandlas. 

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Kommunstyrelsens investeringsplan 2021 godkänd 
2020-11-10, § 141 upphör att gälla. Kommunstyrelsens nya investe-
ringsplan 2021 godkänns. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Kommunstyrelsens investeringsplan 2021 godkänd 2020-11-10, § 141 
upphör att gälla.

- Kommunstyrelsens nya investeringsplan 2021 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2021.11/04

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021

Följande projekt är inte färdigställda under 2020 och medel behöver 
därför flyttas över från år 2020 till 2021.    

Projekt Budget 2020
Redovisat

 2020
0375 KS utemiljö skola, förskola 1 028000 682 718
0376 Biosteg reningsverk 4 807 000 5 838 130
0378 Ny hemsida Malå kommun 111 000 49 292
0382 Ombyggnation C-huset 575 000 404 078
0395 Bredband 298 000 48 143
0410 Ombyggnation Tjambo 8 357 000 9 996 365
0411 Målstyrningssystem 500 000 570 584
0414 VA 2 000 000 339 618
0415 Gator och vägar 2 500 000 979 875

20 176 000 18 908 803

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Överföring av investeringsmedel med 1 268 tkr från 
2020 till 2021 godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Överföring av investeringsmedel med 1 268 tkr från 2020 till 2021 god-
känns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2021.12/04

Budget 2021 - Ny investeringsbudgetram 2021 samt investerings-
budgetplan 2022 – 2024

Under förutsättning att ärendet ”Överföring av investeringsmedel från 
2020 till 2021” godkänns måste ny investeringsbudgetram 2021 samt 
investeringsbudgetplan 2022 - 2024 fastställas med tillägget överfö-
ringsbelopp om 1 268 tkr. 

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Ny investeringsbudgetram 2021 samt investerings-
budgetplan 2022 - 2024 fastställs. Tidigare fastställd investerings-
budgetram 2021 samt investeringsbudgetplan 2022 - 2024 upphör att 
gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Ny investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbudgetplan 2022 - 
2024 fastställs.

- Tidigare fastställd investeringsbudgetram 2021 samt investerings-
budgetplan 2022 - 2024  upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2020.161/04

Budget 2021 - Kommunstyrelsens styrkort samt mätetal 2021

Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort samt mätetal för 2021. Enligt 
styrprinciperna för budget- och uppföljningsprocessen ska styrelse, 
nämnder och bolag fastställa sina styrkort året innan aktuellt budgetår, 
ex år 2020 fastställer man styrkorten för 2021.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-10, § 138 att remittera ärendet till 
kommunchefen för utveckling av förslag till styrkort samt mätetal 2021.

Ledningsgruppen har tillsammans med andra medarbetare arbetat vida-
re med att ta fram förslag till kommunstyrelsens mål och mätetal för 
2021.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 2/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 6/20.
Sociala utskottets protokoll, § 11/20
Kommunstyrelsens protokoll, § 138/20.
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Kommunstyrelsens styrkort 2021 samt mätetal fast-
ställs med följande ändringar. Målet ”92 % av eleverna på skolan ska 
känna sig trygga.” ändras till att lyda ”100 % av eleverna på skolan ska 
känna sig trygga.”. Målet ”85 % av brukarna ska uppleva att de får ett 
bra bemötande.” ändras till att lyda ”100 % av brukarna ska uppleva att 
de får ett bra bemötande.”. Målet ”90 % av eleverna som lämnar åk 9 
ska vara behöriga till nationella yrkesprogram.” ändras till att lyda ”100 
% av eleverna som lämnar åk 9 ska vara behöriga till nationella yrkes-
program.”. Målet ”96 % av vårdnadshavarna ska uppge att deras barn 
känner sig trygga på förskolan.” ändras till att lyda ”100 % av vårdnads-
havarna ska uppge att deras barn känner sig trygga på förskolan.”. Pro-
centsatsen i mätetalen till dessa mål ändras även den till 100 %.

Stefan Lundgren (L): Kommunstyrelsens styrkort 2021 samt mätetal 
fastställs med följande ändring. Målet ”92 % av eleverna på skolan ska 
känna sig trygga.” ändras till att lyda ”100 % av eleverna på skolan ska 
känna sig trygga.”.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna ut-
skottet bifaller Petter Hultdins förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Kommunstyrelsens styrkort 2021 samt mätetal fastställs med följande 
ändringar. 

Målet ”92 % av eleverna på skolan ska känna sig trygga.” ändras till 
att lyda ”100 % av eleverna på skolan ska känna sig trygga.”. 

Målet ”85 % av brukarna ska uppleva att de får ett bra bemötande.” 
ändras till att lyda ”100 % av brukarna ska uppleva att de får ett bra 
bemötande.”. 

Målet ”90 % av eleverna som lämnar åk 9 ska vara behöriga till natio-
nella yrkesprogram.” ändras till att lyda ”100 % av eleverna som läm-
nar åk 9 ska vara behöriga till nationella yrkesprogram.”. 

Målet ”96 % av vårdnadshavarna ska uppge att deras barn känner sig 
trygga på förskolan.” ändras till att lyda ”100 % av vårdnadshavarna 
ska uppge att deras barn känner sig trygga på förskolan.”. 

Procentsatsen i mätetalen till dessa mål ändras även den till 100 %.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2021.2/00

Fastställande av plan för internkontroll 2021

Enligt reglementet för intern kontroll ska en plan för internkontrollen för 
innevarande år fastställas.

Förslag till plan för internkontroll 2021 har upprättats.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till plan för internkontroll 2021 fast-
ställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Upprättat förslag till plan för internkontroll 2021 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2021.3/77

Antagande av Avsiktsförklaring för en god, jämlik och fastställd hälsa i 
Västerbotten

För att utveckla förutsättningarna för god hälsa och goda livsvillkor uti-
från den nationella folkhälsopolitikens inriktning, krävs ett lokalt förank-
rat strategiskt och långsiktigt arbete. För att nå framgång är det angelä-
get att länets aktörer förtydligar roller och ansvar i folkhälsoarbetet, så-
väl på regional nivå som i relation till lokala aktörer. 

Kommunerna i Västerbotten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i 
Västerbotten har tillsammans utformat en gemensam avsiktsförklaring 
för det fortsatta arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa. Syftet 
med avsiktsförklaringen är att ge ett konkret stöd för Västerbottens folk-
hälsoaktörer att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan. 
Avsiktsförklaringen ska stärka aktörernas möjligheter att använda sina 
befogenheter och partnerskap för att tillsammans arbeta för god, jämlik 
och jämställd hälsa i hela befolkningen. Avsiktsförklaringen bygger på 
den nationella folkhälsopolitiken och arbetet med Agenda 2030 för håll-
bar utveckling.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd häl-
sa i Västerbotten antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten 
antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01
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§ 12 Dnr 2021.1/18

Inrättande av Frivillig resursgrupp (FRG) i Malå

Frivilliga Resursgruppen (FRG) samlar frivilliga försvarsorganisationers 
kompetenser på lokal nivå. FRG finns till hands för kommunen när de 
ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra 
behov kallas in av kommunen vid en kris. 

FRG regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör 
själv om den vill inrätta en FRG. FRG kan till exempel hjälpa till med ut-
rymning, informationsspridning, praktiska uppgifter som transport av för-
nödenheter, första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade m m.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör en satsning 
för att hjälpa kommuner med inrättande av FRG då endast 155 av lan-
dets 290 kommuner har inrättat FRG.

Satsningen innebär att MSB bekostar en grundutbildning på 36 timmar 
per medlem. I utbildningen ingår bland annat första hjälpen, hjärt- och 
lungräddning, att möta människor i kris, förebyggande brandkunskap 
m m. 

Kommunen ombesörjer rekryteringen av FRG-medlemmar och väljer 
själv hur många man vill ska ingå i sin kommuns Frivilliga resursgrupp.  
Kommunen bekostar eventuell utrustning, t ex inköp av FRG-västar. 
När väl FRG aktiveras vid en kris har de FRG-medlemmar som väljer 
att gå ut i ”tjänst” en ersättning per timme vilken betalas av kommunen. 

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Frivillig resursgrupp inrättas i Malå.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Frivillig resursgrupp inrättas i Malå.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Allmänna utskottet 2021-02-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2021.6/10

Uppföljning av internkontroll 2020 - Kommunstyrelsen

Varje nämnd/styrelse är skyldig att styra och löpande följa upp systemet 
för den interna kontrollen inom nämndens/styrelsens verksamhetsområ-
de. Nämnden/styrelsen ska som grund för sin styrning genomföra risk-
bedömningar för sin verksamhet. Plan för internkontrollen 2020 har 
upprättats och uppföljning har skett inom de områden som omfattas av 
planen. 

Omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fri-
tidsnämnden upphörde 2020-07-01 varför ingen uppföljning av intern-
kontrollplan 2020 har gjorts av dessa nämnder.  

Verksamheterna för de borttagna nämnderna tillhör från och med 2020-
07-01 kommunstyrelsen och därför hamnar uppföljning av dessa verk-
samheters internkontrollplaner 2020 i kommunstyrelsens uppföljning. 

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Uppföljning av internkontroll 2020 godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Uppföljning av internkontroll 2020 godkänns.

-----
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