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2018-03-05

1 (32)

Plats och tid

Malå Hotell, kl 13.00 - 14.06

Ajournering

Kl 13.00 - 13.01 tyst minut för Matts Hällsten (ML)
Kl 13.50 - 14.05 kaffe

Beslutande

Samtliga ledamöter med undantag av Tomas Strömberg (ML), Åsa
Gustafsson (L) och Maria Stenberg (S), vilka ersätts av Jan Johansson (ML), Ulf Wikman (L) och Roger Oskarsson (S).
Emil Högberg (C) är frånvarande utan ersättare.
Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Charlotte Hultdin (S), ej tjg ersättare

Utses att justera

Britt-Marie Sellman och Ethel Cavén

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, torsdag den 15 mars 2018, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1 - 20

Catrin Björck
Ordförande

Ove Stenlund
Justerande

Britt-Marie Sellman

Ethel Cavén

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-03-05

Anslag sätts upp

2018-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2018-04-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESLISTA
Ordinarie
ledamot
Mikael Abrahamsson
Arne Hellsten
Emil Stråle
Cecilia Festin Stenlund
Siv Stenberg
Joakim Pettersson
Malena Önnerlöv
Tomas Strömberg
Ylva Olofsson
Oskar Sjölund
Åke Wallgren
Ulla-Britt Persson
Siv Johansson
Jeanette Hallin
Emil Högberg
Ethel Cavén
Åsa Gustafsson
Ove Stenlund
Petter Lundström
Cecilia Wahlberg-Roslund
Maria Stenberg
Börje Stenlund
Roger Johansson
Stefan Lundgren
Britt-Marie Sellman
Summa
Avstår

2018-03-05

Tjänstgörande
ersättare

Jan Johansson

Ingen ersättare
Ulf Wikman

Roger Oskarsson

NärParti varo
S
X
ML
X
S
X
L
X
V
X
ML
X
S
X
ML
X
S
X
L
X
V
X
S
X
ML
X
S
X
C
ML
X
L
X
S
X
V
X
ML
X
S
X
ML
X
S
X
L
X
S
X
24
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Blad nr

3

§1
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2018-03-05
§2

Dnr 2017.230/02

Antagande av Arbetsmiljöpolicy för Malå kommunkoncern
Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Med arbetsgivare menas i föreskrifterna arbetsgivare i juridisk mening, det vill säga en fysisk eller juridisk person som har
en eller flera anställda. Som exempel på juridisk person nämns i de allmänna råden till 1 § Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
2001:1, kommuner och landsting.
De förtroendevalda i kommunfullmäktige får ses som kommunens yttersta arbetsgivarrepresentanter. Kommunfullmäktige i Malå kommun
har antagit reglemente för kommunstyrelsen (2014-12-15, § 43) och i §
5 delegeras arbetsgivaransvaret till kommunstyrelsen. I reglementet
står att kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan och
svarar för arbetsgivarpolitiken.
Gällande kommunens bolag:
Enligt ägardirektivet, fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-14, § 40.
”Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat
Malå kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunfullmäktige
med utsedda ombud och representanter.”
”Bolaget ska i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen
och riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som kommunfullmäktige anvisar.”
Ansvaret för arbetsmiljön går ej att delegera till någon annan utan
det är arbetsmiljöuppgifterna som kan fördelas. Uppgiftsfördelningen bör göras uppifrån och nedåt i beslutshierarkin. Det är olämpligt att
hoppa över något led. I större organisationer ska uppgiftsfördelningen
vara skriftlig. Det är lämpligt att fördelningen är daterad och underskriven av den person som fördelat uppgifterna.
Bedömning
I Malå kommunkoncern ska det finnas en centralt politiskt beslutad Arbetsmiljöpolicy innehållande en klar och tydlig struktur beträffande ansvar och beslutsgång. Kommunfullmäktige delegerar ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna till kommunstyrelsen, Mabo AB och Meni AB.
Nästa steg är utarbetandet av Arbetsmiljöhandbok, som varje styrelse
och nämnd beslutar. Den ska innehålla mål, planering och redovisning
av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Ekberg, kommunchef, avd
cheferna, VD Meni och Mabo

Utdragsbestyrkande
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BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 186/17.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Oskar Sjölund (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Kommunfullmäktiges beslut ”Arbetsmiljöpolicy”, 2006-03-13, § 7 upphör att
gälla. Upprättat förslag till Arbetsmiljöpolicy för Malå kommunkoncern
antas.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktiges beslut ”Arbetsmiljöpolicy”, 2006-03-13, § 7 upphör att gälla.
- Upprättat förslag till Arbetsmiljöpolicy för Malå kommunkoncern antas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr

6

Dnr 2018.17/04

Medfinansiering av ny infart vid Nölviken/riskreducerande åtgärder Trafikverket
2014-10-23 tecknade Malå kommun och Trafikverket ett genomförandeavtal avseende projektering och produktion för riskreducerande åtgärder vid Nölviken på väg 370 i Malå kommun. Därefter har frågan utretts
och underlag tagits fram. Under senare delen av 2017 blev Trafikverket
lovad medfinansiering av Malå kommun på 2 000 000 kronor. Ingen dokumentation finns.
Bedömning
Trafikverket påtalar nu att om inte Malå kommun säkerställer medfinansieringen riskerar projektet att inte genomföras.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 9/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Malå
kommun medfinansierar ny infart vid Nölviken med 1 000 000 kronor.
Kapitaltjänstkostnaden belastar inte kommunens verksamheter Gator
och vägar.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Malå kommun medfinansierar ny infart vid Nölviken med 1 000 000
kronor.
- Kapitaltjänstkostnaden belastar inte kommunens verksamheter Gator
och vägar.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Trafikverket Region Nord, Lars
Grundberg, Lina Dahlbäck

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018.30/04

Resursfördelningsmodellen för Malå kommun
För att få en budget som följer befolkningsutvecklingen i kommunen, föreslås en ny resursfördelningsmodell för barn- och utbildningsnämnden
samt omsorgsnämnden. Dessa nämnder har den tydligaste kopplingen
till demografin.
Modellen bygger på aktuell befolkningsprognos och s k styckkostnader
(även kallat prislappar) för verksamheterna som hämtas från det kommunala utjämningssystemet. Den demografibaserade resursfördelningen omfattar verksamheterna förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg,
grundskola, gymnasiet och äldreomsorg. Modellen ska också på sikt
inkludera LSS (lagen om särskilt stöd) och IFO (individ och familjeomsorg. Det innebär att om barnen i förskolan blir fler än året innan får
nämnden ett ökat anslag, om barnen blir färre minskar anslaget. I nästa
steg sker den politiska prioriteringen, ska nämnden få 100 procent av
den volymbaserade ramen eller något annat, t ex 105 procent. Därefter
sker ev uppräkning för pris och lön.
Om hela kommunorganisationen utgår från en gemensamt accepterad
befolkningsprognos och en s k styckkostnad (från det kommunala kostnadsutjämningssystemet) ökar chansen att den får vara styrande för
bedömning av kommande behov och resursfördelning. Befolkningsprognosen är ett minimikrav på underlag vid resursfördelning och bör
revideras varje år för att vara aktuell. Kostnadsuppgifter från kostnadsutjämningen är också en viktig förutsättning.
Investeringar
När beslut fattas om investeringar ska de driftmässiga konsekvenserna
framgå av beslutsunderlaget. Kompensation för ökade driftkostnader till
följd av investeringar sker från fall till fall baserat på bedömning och beslut i samband med investeringsbeslutet.
Bedömning
Metod och modell för fördelning av resurser till verksamheter som omfattas av demografibaserad resursfördelning, förskola, förskoleklass,
skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola (barn- och utbildningsnämnden) och äldreomsorg (omsorgsnämnden) gäller från budget
2019.
Den nya resursfördelningen ska utvärderas av ekonomienheten efter
två år (år 2021).
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomienh, BUN, ON

Utdragsbestyrkande
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När beslut fattas om investeringar ska de driftmässiga konsekvenserna
framgå av beslutsunderlaget. Kompensation för ökade driftkostnader till
följd av investeringar sker från fall till fall baserat på bedömning och beslut i samband med investeringsbeslutet. Ev utökning av anslaget till
driftkostnader beslutas från fall till fall.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 17/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Malå kommun ska använda resursfördelningsmodellen i budgetarbetet
från och med 2019. Modellen utvärderas efter 2 år (2021).
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Malå kommun ska använda resursfördelningsmodellen i budgetarbetet
från och med 2019.
- Modellen utvärderas efter 2 år (2021).
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 2018.29/04

Budget - nya budgetramar 2018 och budgetplan 2019 - 2020
Under våren 2017 har Malåbostadens VD upptäckt att omsorgsavdelningen betalar för en lokal som de inte nyttjar, objektet Miklagård. Den
del som det gäller är källarplan på objektet som istället kommunstyrelsens verksamhet Galejan nyttjar. En budgetjustering måste därmed göras med 302 tkr som tas från omsorgsnämndens ram och läggs på
kommunstyrelsens ram.
Justeringen av budget 2017 blev följande.
Omsorgsnämndens ram 82 747 tkr blir 82 445 tkr.
Kommunstyrelsens ram 26 254 tkr blir 26 556 tkr.
Bedömning
När budgetjusteringen ovan gjordes i budget 2017 hade redan budget
2018 beslutats, vilket gör att förändringen ovan i budget 2017 måste
ändras i beslutad ram för omsorgsnämnden och kommunstyrelsen
2018.
Omsorgsnämndens ram 2018 ska vara 83 018 tkr.
Kommunstyrelsens ram 2018 ska vara 25 302 tkr.
Detta gör att även budgetplan 2019 - 2020 uppräknas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 18/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Del av kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 61 Budget - budgetramar 2018, budgetplan 2019 - 2020, investeringsbudgetram 2018 samt
investeringsbudgetplan 2019 - 2020 lydande: Budget 2018 - Budgetramar 2018, budgetplan 2019 - 2020 fastställs enligt upprättat förslag,
upphävs. Budget 2018 - Nya budgetramar 2018 och budgetplan 2019 2020 fastställs enligt upprättat förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim Lundmark, Mari-Louise
Lundqvist, ekonomienh

Utdragsbestyrkande
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BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Del av kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 61 Budget - budgetramar 2018, budgetplan 2019 - 2020, investeringsbudgetram 2018
samt investeringsbudgetplan 2019 - 2020 lydande: Budget 2018 - Budgetramar 2018, budgetplan 2019 - 2020 fastställs enligt upprättat förslag, upphävs.
- Budget 2018 - Nya budgetramar 2018 och budgetplan 2019 - 2020
fastställs enligt upprättat förslag.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

11

2018-03-05
§6

Dnr 2018.31/04

Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 - Kommunstyrelsen
samt barn- och utbildningsnämnden
Medel som inte använts aktuellt budgetår får inte överföras till kommande år om investeringsprojektet inte är påbörjat. Omfördelning får ske
inom befintlig ram för styrelsen/nämnden det aktuella året. Anledningen
till detta är att kommunen har begränsade resurser och en begränsad limit (lånevolym). Måste kommunen därmed låna pengar till investeringar, tar det utrymme från planerade investeringar. Ledningsgruppen
kommer att ta fram ett förslag till prioriteringsordning för kommande investeringar för kommunkoncernen.
Följande projekt är inte färdigställda under 2017 och medel behöver flyttas över från år 2017 - 2018.
Objekt

Budget -17

Medel kvar

Överföring -18

442 795
89 175
599 756
3 670 000
323 912
31 826

231 019
70 555
277 354
3 658 560
123 517
21 415

231 019
70 555
277 354
3 658 560
100 000
21 415

500 000
100 000

448 490
65 058

448 490
65 058

KS
0066 Utredning skollokaler
0086 Åtgärder tillgänglighet
0320 Underhåll VA-nätet
0400 Ombyggn lågstadiet
1020 Översiktsplan
0131 Bredb till flera Grannäs
BUN
0363 Utbyte möbler
0364 Möblering förskolan
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 19/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Överföring av investeringsmedel 2017 - 2018 för kommunstyrelsen godkänns.
Överföring av investeringsmedel 2017 - 2018 för barn- och utbildningsnämnden godkänns.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars G, Jim L, Marie B,
Gunnar H, ekonomienh

Utdragsbestyrkande
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BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Överföring av investeringsmedel 2017 - 2018 för kommunstyrelsen
godkänns.
- Överföring av investeringsmedel 2017 - 2018 för barn- och utbildningsnämnden godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2018-03-05
§7

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 Malåbostaden AB.
- Verkställandet av beslutet att den samlade fastighetsskötseln ska bedrivas av Malåbostaden AB avvaktas tills att översynen av Malåbostaden AB och kommunstyrelsen är klar, dock senast 2018-01-01.
Utredning om hurvida samordningen ska se ut ska redovisas senast
2017-12-31.
Kommunchefen har gett VD för Malåbostaden tillsammans med ekonomichefen uppdraget att utreda olika alternativ.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 167 att återremittera ärendet för förtydligande av alternativ 1.
I huvudsak finns tre alternativ
Alternativ 1: Kommunen fortsätter som idag
Kommunen fortsätter som idag; bolagen köper tjänst av kommunen via
ett ettårigt tjänsteköpsavtal. Alternativet ses som minst kostnadskrävande, inga förändringar organisatoriskt.
De nya upphandlingsreglerna LOU öppnar upp för tolkning av 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 lagenligt.
För att inte strida mot LOU måste de så kallade teckalkriterierna vara
uppfyllda. En förutsättning för att teckalkriterierna ska bli uppfyllda är att
två villkor är uppfyllda: kontroll- respektive verksamhetskriteriet.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lina D, Daniel R, Jim L, Lars G,
Lars E

Utdragsbestyrkande
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- Den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska
personen som motsvarar den som utövar över sin egen förvaltning,
och
- Den juridiska personen bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans 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 aktiebolagsrättslig koncern.
Till denna lösning tillkommer initialt merkostnader, mycket i form av administrativt, men även programvarukostnader, revisionskostnader, uppstartskostnader etc. Hur mycket kostnaderna landar på beror på, men
lösningen med ett holdingbolag samt ett förvaltningsbolag skapar merarbete. Effektiviseringen i själva driften med en organisation som förvaltar 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 förvaltningsbolag som driftar fastigheterna ska göra detta till marknadsmässiga villkor (affärsmässiga principer) för att inte komma i konflikt med
EU:s statsstödsregler. Därmed kommer driftbolaget att både behöva
debitera marknadsmässiga priser (100 - 150 kronor 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 resultat.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Kommunen/
KF

Moderbolag
Styrelse+Ledning

Mabo
Styrelse
VD

Meni
Styrelse
VD

Driftbolag
Styrelse VD

Alternativ 3: Upphandla tjänst
Malåbostaden AB samt Malå Energi & Industri AB upphandlar vaktmästartjänster 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 men nackdelen blir att respektive bolag/kommun inte samnyttjar resurser vid beredskap och ledigheter/sjukskrivningar lika självklart som
när personalen är anställda inom samma organisation och leds av samma arbetsledare. Fördel bolagen – mot beställd timme, på samma sätt
som alla andra entreprenadavtal.
I SWOT-analysen redovisas respektive alternativ. (Namnet SWOT kommer 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.)
Bedömning
Kommunchefen förordar alternativ 1 p g a den ekonomiska situation
kommunen befinner sig för att inte dra på sig ytterligare kostnader samt
med motiveringen att arbetet med att få en budget i balans för kommunen måste prioriteras i dagsläget.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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BESLUTSUNDERLAG
Se kommunstyrelsens protokoll, § 167/17.
Se Lina Dahlbäcks och Daniel Risbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 20/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30, § 184 lydande: Malå kommuns
samlade fastighetsskötsel ska bedrivas av Malåbostaden AB. Verkställandet av beslutet att den samlade fastighetsskötseln ska bedrivas av
Malåbostaden AB avvaktas tills att översynen av Malåbostaden AB och
kommunstyrelsen är klar, dock senast 2018-01-01. upphävs. Utredningens alternativ 1 (Kommunen fortsätter som idag) ska gälla.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30, § 184 lydande: Malå kommuns
samlade fastighetsskötsel ska bedrivas av Malåbostaden AB. Verkställandet av beslutet att den samlade fastighetsskötseln ska bedrivas av
Malåbostaden AB avvaktas tills att översynen av Malåbostaden AB och
kommunstyrelsen är klar, dock senast 2018-01-01. upphävs.
- Utredningens alternativ 1 (Kommunen fortsätter som idag) ska gälla.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr

17

2018-03-05
§8

Dnr 2018.21/02

Fastställande av policy för sociala medier i Malå kommun
Olika verksamheter inom Malå kommuns organisation har startat upp
facebooksidor som en del i deras marknadsföring. För att reglera hur
dessa får användas har det tagits fram en policy för sociala medier i
Malå kommun.
Det har dock framkommit att det finns ett behov av samordning av kommunens deltagande i sociala medier, för att kunna sortera ut vilka konton som får skapas och hur de ska administreras. Detta så att kommunen inte tappar kontrollen och har en mängd med konton som ingen
hanterar. Det kan leda till att det kan föras diskussioner på kommunens
konton som spårar ut. Då kommunsekreteraren är informationsansvarig
bör detta ansvar ligga på denne.
Det är även av vikt att kommunen tar kontrollen över vilka som får starta
konton inom sociala medier när man arrenderar kommunens objekt. Vid
arrende bör det stå i avtalen vad som gäller om arrendatorn väljer att
starta konton i objektens namn. Det bör även läggas in i policyn för sociala medier.
BESLUTSUNDERLAG
Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 21/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat förslag till policy för sociala medier i Malå kommun fastställs. Tidigare fastställd policy för sociala medier i Malå kommun upphör att gälla.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till policy för sociala medier i Malå kommun fastställs.
- Tidigare fastställd policy för sociala medier i Malå kommun upphör att
gälla.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Erika Falk, KS, MBN, BUN, ON,
KFN, Meni AB, Mabo AB

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-05
§9

Blad nr
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Dnr 2018.22/10

Fastställande av regler för kommunalt partistöd i Malå kommun
I januari 2018 antogs en ny kommunallag. I den finns bland annat bestämmelser om regler för kommunalt partistöd. Detta gör att samtliga
hänvisningar till kommunallagen har uppdaterats.
Tidigare år visar att partierna i många fall inte uppfyller de krav som
ställs för att erhålla partistöd. För att underlätta för partierna finns det
därför nu en blankett de ska fylla i och sedan skicka in till kommunens
kansli senast den 30 april varje år. Därefter går ärendet upp till kommunfullmäktige som ska besluta om stöd ska betalas ut eller inte.
Idag är det kommunstyrelsen som tar beslutet om ett partistöd ska betalas ut eller inte. Men efter kontakt med övriga kommuner i Västerbotten
samt enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som ska fatta beslut i frågan. Detta ska inte delegeras till kommunstyrelsen. Därav kommer det att införas i kommunfullmäktiges arbetsordning att ansvaret ligger på kommunfullmäktige. Tidigare regler för partistöd bör därför upphävas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 22/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat förslag till Regler för kommunalt partistöd i Malå kommun fastställs.
Tidigare beslut om Regler för kommunalt partistöd i Malå kommun upphävs.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till Regler för kommunalt partistöd i Malå kommun
fastställs.
- Tidigare beslut om Regler för kommunalt partistöd i Malå kommun
upphävs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Erika Falk, gruppledare i S, ML,
C, L, V

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-05
§ 10

Blad nr

19

Dnr 2018.23/00

Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning
Till följd av en ny kommunallag ska arbetsordningen för fullmäktige revideras. Bland annat har den kommunala anslagstavlan placerats på
kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges sammanträden behöver
heller inte annonseras i ortstidningen.
Till stor del är arbetsordningen oförändrad. Men en paragraf (§ 1) om
kommunfullmäktiges uppgifter är införd.
Med anledning av att förtydliga allmänhetens icke rätt att yttra sig eller
demonstrera i lokalen är § 27 införd.
I § 41 har det förtydligats vilka val valberedningen inte ska behandla. I
samma paragraf har sista stycket införts om rutiner för avsägelser och
nya nomineringar.
Slutligen har samtliga hänvisningar till bestämmelser i kommunallagen
uppdaterats.
BESLUTSUNDERLAG
Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 23/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs. Tidigare
fastställd kommunfullmäktiges arbetsordning upphör att gälla.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs.
- Tidigare fastställd kommunfullmäktiges arbetsordning upphör att gälla.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ledamöter och ersättare i KF

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr
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2018-03-05
§ 11

Dnr 2018.24/00

Fastställande av gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder
samt kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-10-19, § 63 att campingen
skulle läggas till i kommunens reglemente. I samband med detta ombads samtliga nämnder att se över reglementet och komma in med
ändringar/uppdateringar. Dessa ändringar/uppdateringar är markerade i
det gemensamma reglementet. Utöver dessa ändringar har även kommunstyrelsens kansli tittat igenom hela reglementet och inkommit med
ytterligare ändringar som även de är markerade i reglementet.
Det anses dock inte att campingen behöver införas som en egen punkt
under kultur- och fritidsnämndens reglemente då det redan står följande.
 söka tillgodose behov och tillgänglighet av anläggningar och lokaler
för kultur- och fritidsverksamhet
 arbeta för fritidsverksamhet och frilufsliv av god kvalitet
Denna skrivning inkluderar redan campingen varför det inte förs in under kultur- och fritidsnämndens reglemente.
I vissa stycken har enstaka ord tagits bort som saknat betydelse för delegationen. I andra fall har ordvalet bytts ut i syfte att tydliggöra delegationen.
Med anledning av ovanstående måste det gemensamma reglementet
för Malå kommuns nämnder och kommunstyrelsen revideras.
BESLUTSUNDERLAG
Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 24/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat förslag till gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder och
kommunstyrelsen fastställs. Tidigare fastställt gemensamt reglemente
för Malå kommuns nämnder och kommunstyrelsen upphör att gälla.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Erika Falk, KS, BUN, ON,
MBN, KFN

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-05
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BESLUT enligt kommustyrelsens förslag
- Upprättat förslag till gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder och kommunstyrelsen fastställs.
- Tidigare fastställt gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder
och kommunstyrelsen upphör att gälla.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-05
§ 12

Blad nr

22

Dnr 2018.25/53

Upphävande av beslutet om rabatterade resor mellan bostads- och studieort vid eftergymnasiala utbildningar
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”.

Idag erbjuder Malå kommun rabatterade resor mellan hemmet och studieorten för malåbor som på heltid studerar eftergymnasial utbildning i
Umeå, Luleå, Boden, Skellefteå, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mittuniversitetet och inom Akademi Norr. Förutsättningen är att de ska resa
med kollektivtrafik och betala resan som en enkelbiljett eller med ett rabattkort.
Förutsättningarna är att den studerande
* fortsätter att vara mantalsskriven i Malå
* studerar på heltid på en eftergymnasial utbildning i Norrbottens och
Västerbottens län, vid Mittuniversitetet eller Akademi Norr
* reser med kollektivtrafik (buss eller tåg) och betalar enkelresor eller
rabattkort
* efter resan redovisar kostnaden med uppvisad biljett till Malå kommun
som betalar tillbaka 50 % av kostnaden för resan retroaktivt.
Beslutet togs med bakgrund av att det ansågs som önskvärt att studenterna återvände hem under helger och lov.
Bedömning
Beslutet föreslås att upphävas eftersom detta bidrag inte är något som
kommunen måste erbjuda och med tanke på kommunens ekonomiska
situation i dagsläget bör alla bidrag ses över.
Studenter kan söka detta resebidrag obegränsade gånger så länge de
uppfyller de ställda kraven. Det här betyder att det är svårt att förutspå
hur mycket det kan komma att nyttjas.
Idag nyttjas bidraget marginellt vilket främst beror på att det inte marknadsförs aktivt. Det är enbart ett få antal återkommande studenter som
använder bidraget. Detta gör att syftet/önskemålet med rabatterade re-

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Erika Falk, kassan/Ida Bergström, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-05

Blad nr
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sor, få studenter att återvända hem under helger och lov, inte fyller någon större funktion.
Bidraget är inte heller budgeterat inför 2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 25/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Cecilia F Stenlund (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-21, § 76 om rabatterade resor mellan bostads- och studieort vid eftergymnasiala utbildningar i Norrbottens
och Västerbottens län, vid Mittuniversitet eller Akademi Norr ska inte
upphävas. Rabatten ska marknadsföras.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-21, § 76 om rabatterade resor
mellan bostads- och studieort vid eftergymnasiala utbildningar i Norrbottens och Västerbottens län, vid Mittuniversitet eller Akademi Norr
ska inte upphävas.
- Rabatten ska marknadsföras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2018-03-05
§ 13

Dnr 2018.26/51

Antagande av Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2018 - 2021
Alla kommuner ska årligen ta fram en kollektivtrafikplan som behandlar
det innevarande året samt åren som följer. Den framtagna kollektivtrafikplanen är uppdelad i fyra avsnitt; inledning, nuläge, mål och transportpolitiska ambitioner samt åtgärder.
Vid kollektivtrafikplanen för 2017 - 2020 gjordes ett antal utredningar
vars syfte var att undersöka hur kollektivtrafiken kunde blir bättre för
Malå. Exempelvis låg fokus på följande utredningar.





- Skötsel av busskurer
- Utökning av ringbil
- Linje 29 Malå – Skellefteå
- Uppföljning tillsammans med utvecklingsavdelningen.
Tanken var att dessa områden skulle beaktas i denna kollektivtrafikplan
för år 2018 - 2021. Men på grund av vissa omständigheter har detta inte
kunnat genomföras. Istället har statistiken i kollektivtrafikplanen uppdaterats samt att följande stycken har uppdaterats/plockats bort.
 Under rubrik 2.3.4 Flyg har följande stycke plockats bort: ”Malå kommun samarbetar med Lycksele flygplats och taxi i Västerbotten och erbjuder rabatterad flygtranser mellan kommunen och flygplatsen i Lycksele”. Detta med hänvisning till kommunens ekonomi.
 Under rubrik 2.6 Avtal, har första stycket uppdaterats då det har framkommit att det finns elever som läser till undersköterska samt särskoleelever som åker linje 245, Malå - Norsjö. Därav har avtalet förlängts.
 I samma rubrik men i stycke två har informationen om avtalstiderna
uppdaterats.
 Under rubrik 2.5.2 Samordning med landstinget och andra kommuner
har sista meningen tagits bort: ”Det finns dock anledning att se över
fördelningen mellan turerna”. Den tas bort då det alltid ska göras i
samband med ny upphandling, oavsett linje.
 Under rubriken 4 Åtgärder, har stycket ”Malå kommuns ambition är
även att förbindelsen till Lycksele flygplats med flygtransfer ska fortsätta då det antas öka resandet till och från orten” plockats bort med hänvisning till kommunens ekonomi.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kollektivtrafikmyndigheten i
Västerbotten, Erika Falk

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-05

Blad nr
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 Under samma rubrik har även följande plockats bort. För att uppmuntra resor mellan studieort och Malå erbjuder Malå kommun rabatterade
resor mellan hemmet och studieorten för malåbor som på heltid studerar vid eftergymnasial utbildning i Norrbottens och Västerbottens län,
Mittuniversitetet och inom Akademi norr. Den som kan söka bidraget
ska vara mantalsskriven i Malå, studera på heltid och åka med länstrafiken där biljetten löstes som enkelresor eller via 10-kort. Beslutet togs
med bakgrund av att det ansågs som önskvärt att studenterna återvände hem under helger och lov. Det är uppe på förslag att detta bidrag ska tas bort och då bör även denna text tas bort.
I övrigt ser kollektivtrafikplanen ut som tidigare. Men till nästa års upplaga kommer de fyra nämnda områdena att beaktas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 26/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2018 – 2021 antas.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2018 - 2021
antas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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2018-03-05
§ 14

Dnr 2018.2/04

Fastställande av Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå
kommun
Från och med den 1 januari 2018 indexeras inkomsttaket i maxtaxan.
Det innebär att Skolverket fastställer en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad. Förändringen innebär
att kommunerna kommer att få högre intäkter från vårdnadshavareavgifterna. Därmed minskas det statsbidrag som kommunerna får som
kompensation för att de har maxtaxa.
BESLUTSUNDERLAG
Se barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 101/17.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 27/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat förslag till Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå
kommun, som börjar gälla fr o m den 1 april 2018, fastställs med följande ändring. På sida 2 ska följande rubrik och text tas bort. Anmälan om
förskola/fritids på obekväm arbetstid - Vid behov av förskola/fritids på
obekväm arbetstid görs en ansökan till barn- och utbildningsavdelningen för särskild prövning. Tidigare fastställda Riktlinjer och taxor inom
förskola och fritidshem i Malå kommun upphör att gälla.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i
Malå kommun, som börjar gälla fr o m den 1 april 2018, fastställs med
följande ändring. På sida 2 ska följande rubrik och text tas bort. Anmälan om förskola/fritids på obekväm arbetstid - Vid behov av förskola/fritids på obekväm arbetstid görs en ansökan till barn- och utbildningsavdelningen för särskild prövning.
- Tidigare fastställda Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i
Malå kommun upphör att gälla.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

BUN

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr
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2018-03-05
§ 15

Dnr 2018.4/11

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag - Kurt From (ML)
Kurt From avsäger sig i skrivelse daterad 2018-01-11 samtliga politiska
uppdrag i Malå kommun. När avsägelsen skrevs var Kurt From ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Efter att skrivelsen inkommit till Malå
kommun blev Kurt From 2018-01-30 utsedd av länsstyrelsen till ersättare i kommunfullmäktige.
Efter telefonsamtal 2018-02-22 med Kurt From avser hans avsägelse
även uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Avsägelsen godkänns.
BESLUT
- Avsägelsen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kurt From, KFN, löner, Linda
Nystedt, länsstyrelsen

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr
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2018-03-05
§ 16

Dnr 2018.7/11

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag - Maria Stenberg (S)
Maria Stenberg (S) avsäger sig i skrivelse daterad 2018-01-08 samtliga
politiska uppdrag i Malå kommun. Uppdragen är:
- ledamot i kommunfullmäktige
- ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
- ledamot i kommunstyrelsen
- ersättare i kultur- och fritidsnämnden
- ombud i Malå Energi & Industri AB:s bolagsstämma
- ersättare i Regionförbundet Västerbottens läns fullmäktige.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Avsägelsen godkänns.
BESLUT
- Avsägelsen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Maria Stenberg, löner, Linda
Nystedt, länsstyrelsen, KFN,
Meni AB, Regionförb V-botten

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-05
§ 17

Blad nr

29

Dnr 2018.37/11

Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31
Petter Lundström (V) har muntligt meddelat att han vill flyttas från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen till ersättare i kommunstyrelsen.
I dagsläget har vänsterpartiet en vakant plats som ersättare i kommunstyrelsen.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Åke Wallgren (V): Petter Lundström (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31.
BESLUT
- Petter Lundström (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden
t o m 2018-12-31.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Petter Lundström, löner, Linda
Nystedt

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-05
§ 18

Blad nr

30

Dnr 2018.38/11

Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31
Med anledning av att Petter Lundström (V) valts till ersättare, istället för
att vara ledamot i kommunstyrelsen, uppstår en vakant plats som ledamot i kommunstyrelsen. Önskemålet är att Lennart Gustavsson (V) väljs
till ledamot i kommunstyrelsen.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Åke Wallgren (V): Lennart Gustavsson (V) väljs till ledamot i kommunstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31.
BESLUT
- Lennart Gustavsson (V) väljs till ledamot i kommunstyrelsen för tiden
t o m 2018-12-31.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lennart Gustavsson, löner,
Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad nr
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2018-03-05
§ 19
Anmälan av medborgarförslag

Ordföranden delger kommunfullmäktige följande inlämnade medborgarförslag.
- Av Adam Selmersson om att crossbanan just innan korsningen upp
mot Näsberg ska vara trampad på vintern
- Av Elias Lindblom om att det ska finnas en motorgård.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen
för beslut.
BESLUT
- Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Grundberg

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-05

Blad nr

32

§ 20
Redovisning av meddelanden
Malå kommun/Omsorgsnämnden

Beslut 171213, § 128 - Budget
i balans 2018/besparing - uppsägning av lokal för vävstugeverksamheten i anslutning till
Miklagård
Beslut 171213, § 129 - Budget
i balans 2018/besparing Uppsägning av seniormatsal

Malå kommun

Kommunstyrelsens och nämndernas styrkort 2019

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dnr 203-12923-2017
Kopia. Protokoll 171212 - Inspektion av överförmyndarnämnden för Skellefteå, Malå,
Norsjö och Arjeplogs kommuner.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ove Stenlund (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av meddelandena godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

