
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-06-24
(42)

Plats och tid Malå hotell, kl 13.00 – 16.40

Ajournering Kl 13.05 – 14.22, Lars Lustig/länsstyrelsen
Kl 14.50 – 15.05, kaffe

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Ylva Olofsson (S), Simon 
Morén (V), Marjet Gustavsson (V) samt Malena Önnerlöv (S) vilka 
ersätts av Ove Stenlund (S), Claes-Göran Wikström (V), Ingela 
Westerlund-Svahn (V) och Ulrika Bergstedt (S).

Frånvarande utan ersättare är Jessica Höglund (SD).

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Inger Selin, sekreterare
Lars Ekberg, personalchef § 107

Utses att justera Ingela Westerlund Svahn och Cecilia F Stenlund

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, måndag den 1 juli, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 105 - 134
Inger Selin

Ordförande

Joacim Eliasson § 105-122, 124-134 Börje Stenlund § 123

Justerande

Ingela W Svahn 
§ 105-120, 122-134

Cecilia F Stenlund 
§ 105-124, 126-134

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-06-24

Anslag sätts upp 2019-07-01 Anslag tas ner 2019-07-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-06-24
(42)

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

Lennart Gustavsson V X
Mikael Abrahamsson S X
Arne Hellsten ML X
Anna Harr V X
Jeanette Hallin S X
Cecilia Festin Stenlund L X
Petter Lundström V X
Roger Oskarsson S X
Börje Stenlund ML X
Lena Nyström V X
Ylva Olofsson Ove Stenlund S X
Stefan Lundgren L X
Kim Bergström V X
Joacim Eliasson S X
Lars Holmkvist ML X
Emil Högberg C X
Siv Stenberg V X
Jessica Höglund Ingen ersättare SD -
Charlotte Hultdin S X
Simon Morén Claes-Göran Wikström V X
Emil Stråhle S X
Stefan Larsson ML X
Åsa Gustafsson L X
Marjet Gustavsson Ingela Westerlund Svahn V X
Malena Önnerlöv Ulrika Bergstedt S X

Summa 24
Avstår

2



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 105 Dnr/Diaplan.

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): upprättat förslag till dagordning godkänns med 
följande tillägg.

* Godkännande att påbörja upphandling av TV och internet via en 
kommunikationsoperatör – Malåbostaden AB

BESLUT

- Upprättat förslag till dagordning godkänns med följande tillägg.

* Godkännande att påbörja en upphandling av TV och internet via en 
kommunikatörsoperatör – Malåbostaden AB

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2019.97/00

Fastställande av reglemente för intern kontroll i Malå kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-10 att en översyn av ”Reglemen-
tet för intern kontroll i Malå kommun” ska utföras och fastställas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-24.

Bedömning

Då det har funnits ett reglemente för intern kontroll i Malå kommun och 
tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll har dessa sla-
gits samman och blivit ett dokument.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 74/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Upprättat förslag till nytt reglemente för intern kontroll i Malå kommun 
fastställs. Tidigare fastställt reglemente för intern kontroll från 2001-11-
26 upphör att gälla. Tidigare fastställda tillämpningsanvisningar till intern 
kontroll från 2001-12-04 upphör att gälla. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till nytt reglemente för intern kontroll i Malå kommun 
fastställs.

- Tidigare fastställt reglemente för intern kontroll från 2001-11-26 upphör 
att gälla.

- Tidigare fastställda tillämpningsanvisningar till intern kontroll från 
2001-12-04 upphör att gälla.

-----

Jim Lundmark
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2019.100/02

Åtgärder med anledning av revisionsgranskningen Arbetsmiljöarbete – 
Kommunrevisionen

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genom-
fört en granskning av kommunens arbetsmiljöarbete. Syftet har varit att 
granska och pröva om arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt 
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den in-
terna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna önskar svar från kommunsty-
relsen senast den 15 juni, om vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av revisionsgranskningen.

Granskningen är gjord på så sätt att dokument har granskats. Samtal 
har hållits med huvudskyddsombud för Lärarförbundet och Kommunal. 
Samtal har också hållits med kommunchef, barn- och utbildningschef, 
omsorgschef samt med personalchef.

Bedömning

Nedan följer en sammanfattning över revisionsgranskningen. Den är 
uppdelad i tre rubrikområden:

1 Ändamålsenligt
2 Ekonomiskt synpunkt 
3 Internkontroll.

1 Ändamålsenligt, utifrån:

 Policy, mål och handlingsplaner
 Riskbedömning
 Måluppfyllelse verksamheten

Positivt Utvecklingsområden
Styrdokument - Arbetsmiljöpolicy, 
Arbetsmiljöhandbok 

Förankra målsättningarna 

Mål finns för arbetet En del mål är formulerade mer 
som aktiviteter

Skyddsronder för den fysiska ar-
betsmiljön

Uppföljning av den sociala och or-
ganisatoriska arbetsmiljön 

Riskbedömning och handlings-
planer på verksamhetsnivå

Riskbedömningar på kommun-
övergripande nivå

Medarbetarenkäter genomförs
Kommunstyrelsen uppnår sina 
arbetsmiljömål

Måluppfyllelsen bör klargöras tydli-
gare
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

2 Ekonomiskt synpunkt, utifrån:

 Balanserade resurser

Definition av resurser - Resurser är inte enbart ekonomiska resurser 
utan även kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, socialt 
stöd för chefer och kollegor, möjligheter till återhämtning, arbetsredskap 
och arbetsmetoder m m.

Positivt Utvecklingsområden
Dokumenten ger en tydlig defini-
tion av vilka resurser som krävs

Arbetsmiljöarbetet bedrivs inom 
befintliga budgetramar, inga rikta-
de medel finns i verksamheterna

Utbildningsinsatser genomförs Analys över behovet av resurser
Kompetens finns Tid för arbetet
200 000 kr finns avsatta Personalresurser ex inom HR

Digitalt stöd

Revisorerna skriver ”Sjukfrånvaron i kommunen har minskat under året 
men är fortsatt på en hög nivå, vilket tyder på att det arbetsmiljöarbete 
som pågår inte bedrivs på ett tillräckligt effektivt sätt”.

Att göra en sådan slutledning visar på en bristande kunskap om vilka 
faktorer som påverkar ohälsotalet på en arbetsplats. Arbetsmiljöarbetet 
är en faktor av flera och det krävs en helhetsanalys för att kunna avgöra 
vilka åtgärder som krävs. Däremot ska åtgärder vidtas som syftar till att 
ytterligare öka kvaliteten på arbetsmiljöarbetet.

3 Internkontroll

 Uppföljning, analys och utvärdering av resultat och effekter
 Politisk styrning och kontroll

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 78/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ulrika Bergstedt (S): Upprättat förslag till rapport antas. Redovisade åt-
gärder följs upp i kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-12 samt 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-02. Återrapportera till kom-
munrevisorerna genom dokumentet ”Redovisning till kommunrevisorer-
na – arbetsmiljöarbetet”. 

Personalchef, huvud-
skyddsombud för fackliga 
org, kommunrevisorer
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT 

- Upprättat förslag till rapport antas.

- Redovisade åtgärder följs upp i kommunstyrelsens sammanträde
2019-11-12 samt kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-02.

- Återrapportera till kommunrevisorerna genom dokumentet ”Redovis-
ning till kommunrevisorerna - arbetsmiljöarbetet”. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2019.96/04

Fastställande av nya regler för kommunalt hemsändningsbidrag

Enligt de regler som är fastställda för hemsändningsbidrag inom Malå 
kommun idag kan medborgare i kommunen få dagligvaror hemkörda, 
mot en egenavgift av 8 kronor. Den aktör som tar sig an uppdraget åtar 
sig hemkörning av varor mot ersättning. I dagsläget är denna ersättning 
200 kronor per hemsändningstillfälle. Hemsändningsbidraget maxime-
ras till 140 000 kronor per affär och år. Hemsändning per hushåll får va-
ra högst 2 ggr per vecka. Ingen särskild behovsprövning görs för ända-
målet utan möjligheten till varuhemsändning regleras av i första hand 
hushåll med visst geografiskt avstånd till butik eller hushåll som saknar 
möjligheter att på annat sätt ta sig till butik.

Bedömning

Föreslagen revidering av reglerna för hemsändningsbidraget bidrar till 
uppfyllelse av Lokal utvecklingsstrategi Malå kommun, med särskilt fo-
kus på målområde ”Ett samhälle som inkluderar och utvecklar männi-
skor” och mer specifikt inriktningsmål 1.1 Samverkan och nya lösningar 
för service och tjänster:

Mot bakgrund av de demografiska utmaningarna, samt det faktum att 
Malå är en kommun vars centralort omgärdas av många små och me-
delstora byar, behövs nya modeller för att tillmötesgå det behov som 
finns av service och tjänster. På lokal nivå krävs samverkan och inno-
vativa lösningar mellan offentlig förvaltning, näringsliv och det civila 
samhället för att hela kommunen ska kunna växa och utvecklas.

- Utveckla funktionalitet och samverkan mellan kommuner, mellan tätor-
ter och landsbygd samt med grannkommuner, för att öka tillgänglighe-
ten och utbudet av service och tjänster

- Utveckla metoder, modeller och samverkan för att stärka platsers 
långsiktiga kapacitet att arbeta med hållbar samhällsutveckling, tillväxt 
och attraktivitet.

En revidering bedöms också kunna bidra till en flexiblare lösning som 
främjar utveckling av service i kommunens byar och bosättning på 
landsbygden. Ärendet bedöms inte påverka kvinnor och män olika.

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 82/19.

Enhetschef utv avd, 
Handlarn Adak
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
 

Jeanette Hallin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Regler 
för hemsändningsbidrag (fastställda av kommunfullmäktige 2012-11-26, 
§ 105) upphör att gälla fr o m 2019-08-01. Upprättat förslag till nya Reg-
ler för hemsändningsbidrag fastställs att gälla fr o m 2019-08-01 med 
följande ändring. Under rubriken 1 Malå kommuns regler, ska första 
meningen, lydande: Kommunen lämnar hemsändningsbidrag till aktö-
rer, med säte i Malå kommun, utanför centralorten Malå som distribue-
rar dagligvaror till hushåll i Malå kommun. ändras till att lyda: Kommu-
nen lämnar hemsändningsbidrag till aktörer, med säte i Malå kommun, 
som distribuerar dagligvaror till hushåll i Malå kommun. Hemsändnings-
bidragets kostnader med högst 140 000 kronor per år belastar verksam-
het 221 - Varuhemsändning. 50 % av bidraget återsöks av Malå kom-
mun genom Region Västerbotten.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Regler för hemsändningsbidrag (fastställda av kommunfullmäktige 
2012-11-26, § 105) upphör att gälla fr o m 2019-08-01. 

- Upprättat förslag till nya Regler för hemsändningsbidrag fastställs att 
gälla fr o m 2019-08-01 med följande ändring. Under rubriken 1 Malå 
kommuns regler, ska första meningen, lydande: Kommunen lämnar 
hemsändningsbidrag till aktörer, med säte i Malå kommun, utanför 
centralorten Malå som distribuerar dagligvaror till hushåll i Malå kom-
mun. ändras till att lyda: Kommunen lämnar hemsändningsbidrag till 
aktörer, med säte i Malå kommun, som distribuerar dagligvaror till hus-
håll i Malå kommun.

- Hemsändningsbidragets kostnader med högst 140 000 kronor per år 
belastar verksamhet 221 - Varuhemsändning. 

- 50 % av bidraget återsöks av Malå kommun genom Region Västerbot-
ten.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr 2018.230/00

Fastställande av Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun

Regeringen uppdrog åt länsstyrelserna i maj 2013 att utarbeta regionala 
serviceprogram för perioden 2014 - 2018. Serviceprogrammet har till 
syfte att styra insatser för en god servicenivå i Västerbottens län. Läns-
styrelsen i Västerbotten rekryterade en projektledare i juni 2017 för att 
arbeta med det regionala serviceprogrammet. För att ett servicefräm-
jande arbete ska bli långsiktigt framgångsrikt och hållbart är målsätt-
ningen att Västerbottens alla kommuner ska skriva kommunala service-
planer i samarbete med processledaren. 

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet för ytterligare beredning 
och önskat förtydligande av tabeller och ekonomiskt förtydligande av in-
formation och kommersiell service på serviceort. Förenkling genom hy-
perlänkar har gjort det enklare att hitta i dokumentet och bilder har del-
vis ersatts av färgbilder.

Punkt 6.1.2 och 6.1.3 har skrivits om.

Viss redaktionell ändring har också gjorts då länsstyrelsen ändrat stö-
dens omfång. Länkar till Tillväxtverket och länsstyrelsen har inarbetats 
för mer uppdaterad information om detta.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens protokoll, § 166/18.
Se kommunfullmäktiges protokoll, § 25/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 25/19.
Se kommunfullmäktiges protokoll, § 95/19.
Se Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, 81/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia Festin Stenlund (L): Upprättat förslag till Serviceplan fastställs 
med redaktionella ändringar. Serviceplanen ska ingå i den reviderade 
översiktsplanen. 

BESLUT 

- Upprättat förslag till Serviceplan fastställs med redaktionella ändringar.

- Serviceplanen ska ingå i den reviderade översiktsplanen. 

-----

Ethel Cavén
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr 2019.110/04

Delårsrapport, januari - april 2019 - Malå kommun

Delårsrapport för perioden januari – april 2019 för Malå kommun har 
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 83/19

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens beslut, lydande:
Delårsrapporten godkänns. Kommunchefen får i uppdrag att till kom-
munstyrelsen 2019-09-03 redovisa en ny uppföljning av åtgärder från 
nämnderna i syfte att uppnå en budget i balans.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Delårsrapporten godkänns.

- Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen 2019-09-03 re-
dovisa en ny uppföljning av åtgärder från nämnderna i syfte att uppnå 
en budget i balans.

-----

Ekonomienheten
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2019.105/04

Budget 2020 - Investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudget-
plan 2021 – 2023

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen 
utarbetat förslag till investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbud-
getplan 2021 - 2023.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 6/19.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 85/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudget-
plan 2021 - 2023 fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen 
och respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omför-
dela inom investeringsramen.

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 - 
2023 fastställs enligt upprättat förslag. 

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen.

-----

Ekonomienheten
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2019.106/04

Budget 2020 - Budgetramar 2020 samt budgetplan 2021 - 2023

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, 
utifrån resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar 
2020 samt budgetplan 2021 - 2023.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 7/19.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 86/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens budgetram 2020 fastställs 
till 24 064 mkr. Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2020 fast-
ställs till 81 808 mkr. Övriga nämnders budgetramar 2020 fastställs en-
ligt förslag. Budgetplan 2021 - 2023 fastställs enligt förslag. Till kom-
munstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksam-
hetsåret omfördela inom budgetramen. I prioriteringsunderlaget tas 
summorna samt raden om hemsändningsbidrag bort. Till kommunsty-
relsen och respektive nämnd ges direktiv enligt prioriteringsunderlag.

BESLUT

- Kommunstyrelsens budgetram 2020 fastställs till 24 064 mkr. 

- Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2020 fastställs till 81 808 
mkr. 

- Övriga nämnders budgetramar 2020 fastställs enligt förslag. 

- Budgetplan 2021 - 2023 fastställs enligt förslag.

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen. 

- I prioriteringsunderlaget tas summorna samt raden om hemsändnings-
bidrag bort. 

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges direktiv enligt priorite-
ringsunderlag.

-----

Ekonomienheten
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§ 113 Dnr 2019.107/04

Budget 2020 - Skattesats 2020

Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande 
år.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 8/19.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 87/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Skattesatsen för 2020 ska vara 23,40.

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Skattesatsen för 2020 ska vara 23,40.

-----

Ekonomienheten
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§ 114 Dnr 2019.111/04

Fastställande av ram för nyupplåning under 2020

I kommunens gemensamma reglemente kan man läsa att kommunfull-
mäktige delegerat till kommunstyrelsen att vid behov ta upp lån inom 
den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Som 
en följd av detta har man i kommunstyrelsens delegationsförteckning 
gett kommunchefen och ekonomichefen rätt att uppta lån inom av kom-
munfullmäktige fastställd ram för total lånevolym. 

Under 2019 kommer ca 15 - 17 mnkr att nyupplånas, därmed räknas 
dessa av från koncernens limit om 72 mnkr. Inga andra lån har lånats 
upp under denna period. 

Kommunstyrelsen har under perioden 2020-01-01--12-31 rätt att nyupp-
låna, d v s öka kommunens skulder med totalt 55 mnkr.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 92/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Kom-
munstyrelsen har under 2020-01-01--12-31 rätt att nyupplåna, d v s öka 
kommunens skulder under perioden med totalt 55 mnkr.

BESLUT enligt kommunstyrelsen förslag

- Kommunstyrelsen har under 2020-01-01--12-31 rätt att nyupplåna, 
d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 55 mnkr.

-----

Ekonomienheten
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§ 115 Dnr 2019.114/04

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar av-
seende derivat - Kommuninvest i Sverige AB

Kommuninvest ekonomisk förenings (”Föreningen”) upplånings- och ut-
låningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommun-
invest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarkna-
den återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska an-
svara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga för-
pliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Malå 
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 januari 1997 och har 
bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 30 no-
vember 2009.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. 
Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot 
långivarna.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräf-
tats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Malå kom-
muns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med 
hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap 
i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kom-
muninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Malå kommun in-
nan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 
kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett 
har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett sepa-
rat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal 
om medlemmarnas ansvar för Svenska kommuner och landsting i sam-
verkan 114885-v4 Kommuninvests motpartsexponeringar avseende de-
rivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verk-
samhet. Malå kommun undertecknade Regressavtalet den 7 december 
2011 och Garantiavtalet den 7 december 2011. Även dessa avtal riske-
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rar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas 
enligt vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett ge-
mensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet 
och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensför-
bindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar 
såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknan-
det av Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga 
medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga 
medlemmar följer checklistan.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 93/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Malå 
kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 januari 
1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Malå kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommunin-
vest äger företräda Malå kommun genom att företa samtliga nödvändi-
ga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borg-
ensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivan-
de borgenärer. Malå kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat 
av Malå kommun den 7 december 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. Malå kommun 
bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Malå kommun den 7 de-
cember 2011, vari Malå kommuns ansvar för Kommuninvests motparts-
exponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 ja-
nuari1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Malå kommun åtagit sig soli-
dariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sve-
rige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Malå kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen en-
ligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer.
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- Malå kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Malå kom-
mun den 7 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kom-
muninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenä-
rer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlem-
marna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

- Malå kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Malå kom-
mun den 7 december 2011, vari Malå kommuns ansvar för Kommun-
invests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäl-
ler.

-----
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§ 116 Dnr 2019.116/04

Fastställande av Principer för internprissättning, lokaler och investering-
ar

Kommunen har inför budget 2020 infört internprissättning av administra-
tionskostnader. 

Sedan 2014 har kommunen tillämpat internhyror för verksamhetslokaler 
samt interndebitering av bland annat måltider, hyrbilar, timtid, gemen-
samma service (GS - vaktmästare, städ) etc.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 94/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Prin-
ciper för internprissättning, lokaler och investeringar fastställs. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Principer för internprissättning, lokaler och investeringar fastställs.

-----

Ekonomienheten, nämnder, 
kommunchef, teknisk avd
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§ 117 Dnr 2019.113/04

Budget 2019 - Ny investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbud-
getplan 2020 – 2022

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-04-15, § 97 fick miljö- och bygg-
nämnden ett tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2019 på 350 tkr. 
Omfördelningen görs mellan kommunstyrelsen (- 350 tkr) samt miljö- 
och byggnämnden (+ 350 tkr).

Därmed upphävs del av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-03, § 27 
om investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 
2022.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 96/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Del 
av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-03, § 27 om investeringsbud-
getram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 upphävs. Nytt förslag 
till investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 
2022 fastställs. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Del av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-03, § 27 om investerings-
budgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 upphävs.

- Nytt förslag till investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudget-
plan 2020 - 2022 fastställs.

-----

Ekonomienheten, Elin 
Nilsson, Jim Lundmark
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§ 118 Dnr 2019.103/51

Höjning av avgift för felparkering

Kommunen bestämmer över hur hög felparkeringsavgift som får tas ut i 
hela Malå kommun. Detta högsta belopp är idag satt till 500 kronor. Be-
loppet fastställdes 2013 varför en höjning måste anses befogad.

Önskemål om höjning har inkommit från bostadsrättföreningen Malå-
bonden som har stora problem med felparkeringar som hindrar vägun-
derhåll och utryckningsfordon. Problembeskrivningen stämmer även 
överens med de problem som finns inom kommunens verksamhet Ma-
låbostaden och Meni.

Förslaget är att höja högsta beloppet till 800 kronor, syftande till att få 
trafikanterna att respektera de lokala reglerna som finns för parkering.

Bedömning

Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både kvinnor 
och män.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 98/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Av-
giften för felparkering höjs till 800 kronor från och med 2019-07-01.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Avgiften för felparkering höjs till 800 kronor från och med 2019-07-01

-----

Miljö- och byggnämnden, avd 
chef tekniska avd, enhetschef 
fastighet, BRF Malåbonden, 
Mabo, Meni
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§ 119 Dnr 2019.108/13

Avslutande av HVB-verksamhet för ensamkommande barn – Återrap-
port

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2019 att stänga Malå kom-
muns sista boende för ensamkommande barn, Kompassen. 

Bedömning

I dagsläget är 8 av de 9 platserna belagda på Kompassen. Utifrån ålder 
på de ungdomar som i dag bor där kommer vi under hösten endast att 
belägga 4 av de 9 platserna. Efter möte med beslutsfattande socialsek-
reterare samt boendechef 2019-05-09 kom gruppen överens om att en 
logisk väg framåt är att under hösten temporärt omvandla Kompassen 
till ett stödboende för de 4 ungdomar som ej fyllt 18, alternativt behöver 
fortsatt stöd. Detta då det är billigare än att placera dem i egna lägenhe-
ter då vi fortsatt har hyra på lokalen till och med 2020-08-31. Vi har då 
tid utifrån förändrade förutsättningar som kan uppstå att planera hur vi 
efter 2020-08-31 ska hantera situationen. Omsorgsnämnden godkände 
denna inriktning 2019-05-22. Inledande förhandlingar med berörda fack 
om övertalighet vid nedläggning har påbörjats under våren. Övertalighe-
ten gäller inte många medarbetare då flera har visstidsanställningar 
som avslutas 2019-08-31. Förhandling om övertalighet på ledningssi-
dan påbörjas efter sommaren 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se John Olssons tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 99/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: In-
formationen noteras.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Informationen noteras.

-----
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§ 120 Dnr 2019.22/10

Fastställande av samverkansavtal om ny gemensam nämnd för miljö- 
och byggverksamhet - Inlandets miljö- och byggnämnd

Malå och Norsjö kommuner samverkar idag i gemensamma nämnden 
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd och tillhörande miljö- och byggnads-
kontor. Sorsele och Arjeplogs kommuner har önskat att ansluta sig till 
en ny utvidgad nämnd.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-12 § 20 att:

- Ärendet återremitteras i avvaktan på beslut i berörda kommuner.
- Möjligheten att samarbeta med Skellefteå ska undersökas.
- Arbetet sker i samverkan med miljö- och byggavdelningen.

Bedömning

I skrivande stund har endast Arjeplogs kommun tagit beslut om samver-
kansavtalet, med vissa justeringar, för att ingå i den nya nämnden. 

En behovsutredning har utförts i de fyra kommunerna och den visar att 
det råder personalbrist på olika poster i respektive kommun. 

Med anledning av ovanstående är förslaget till beslut att inte bilda en 
gemensam miljö- och byggnämnd med Malå, Norsjö, Sorsele och Arje-
plogs kommuner.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens protokoll, § 20/19.
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 100/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Ärendet avslutas utan åtgärd.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Ärendet avslutas utan åtgärd.

-----

Norsjö, Arjeplog och Sorsele 
kommuner, Malå- Norsjö miljö- 
och byggnämnd
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§ 121 Dnr 2019.89/04

Utbetalning av partistöd 2019 - Vänsterpartiet Malå

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste året men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun. Vänsterpartiet har redovisat verksamheterna som pengarna an-
vänts till i verksamhetsberättelsen som är en bilaga till redovisningen.

Bedömning

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 102/19.

JÄV

Lennart Gustavsson (V), Anna Harr (V), Petter Lundström (V), Lena 
Nyström (V), Kim Bergström (V), Siv Stenberg (V), Claes-Göran Wik-
ström (V) och Ingela Westerlund Svahn (V) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. Ingen ersättare inträder i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut till 
Vänsterpartiet.

Jim Lundmark, Vänster-
partiet, Ekonomienheten
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BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut 
till Vänsterpartiet.

-----
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§ 122 Dnr 2019.88/04

Utbetalning av partistöd 2019 - Centerpartiet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste året men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån öv-
erföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 
Då det inte framgick av redovisningen vilken verksamhet pengarna an-
vänts till så fick föredraganden efter ett telefonsamtal med Emil Hög-
berg veta att pengarna använts till valarbetet 2018.

Bedömning

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, 103/19.

JÄV

Emil Högberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ären-
det. Ingen ersättare inträder i hans ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 3 700 kronor betalas ut till 
Centerpartiet.

Jim Lundmark, Centerpartiet, 
Ekonomienheten

26



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 3 700 kronor betalas ut 
till Centerpartiet.

-----
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§ 123 Dnr 2019.87/04

Utbetalning av partistöd 2019 - Malå Socialdemokratiska Arbetarkom-
mun

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste året men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Bedömning

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, 104/19.

JÄV

Mikael Abrahamsson (S), Jeanette Hallin (S), Roger Oskarsson (S), 
Ove Stenlund (S), Joacim Eliasson (S), Charlotte Hultdin (S), Emil Strå-
le (S) och Ulrika Bergstedt (S) anmäler jäv och deltar inte i handlägg-
ningen av ärendet. Ingen ersättare inträder i deras ställe. Börje Sten-
lund (ML) tjänstgör som ordförande. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Börje Stenlund (ML): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Par-
tistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut till 
Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun.

Jim Lundmark, Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna, 
Ekonomienheten
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BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut 
till Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun.

-----
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§ 124 Dnr 2019.93/04

Utbetalning av partistöd 2019 - Malålistan

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste året men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun. Då det inte framgår av redovisningen vad en del av pengarna an-
vänts till har föredraganden efter samtal med Siv Johansson fått veta att 
de använts till valet 2018.

Bedömning

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 105/19.

JÄV

Arne Hellsten (ML), Börje Stenlund (ML), Lars Holmkvist (ML) och Stef-
an Larsson (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ären-
det. Ingen ersättare inträder i deras ställe. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 14 800 kronor betalas ut till 
Malålistan.

Jim Lundmark, Malålistan, 
Ekonomienheten

30



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-06-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 14 800 kronor betalas ut 
till Malålistan.

-----
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§ 125 Dnr 2019.86/04

Utbetalning av partistöd 2019 - Liberalerna i Malå

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste året men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Bedömning

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 106/19.

JÄV

Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och Åsa Gustavsson (L) an-
mäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare 
inträder i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 11 100 kronor betalas ut till Li-
beralerna.

Jim Lundmark, Liberalerna, 
Ekonomienheten
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BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 11 100 kronor betalas ut 
till Liberalerna.

-----
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§ 126 Dnr 2019.85/11

Avsägelse av politiska uppdrag som vice ordförande i barn- och utbild-
ningsnämnden samt ledamot i kommunstyrelsen

Anna Harr (V) avsäger sig i skrivelse sitt uppdrag som vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden och som ledamot i kommunstyrelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Avsägelsen godkänns.

BESLUT

- Avsägelsen godkänns.

-----

Anna Harr, löner, Jan 
Bergström
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§ 127 Dnr 2019.122/11

Val av vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden t o m 
2022-12-31

Anna Harr har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i barn- och ut-
bildningsnämnden. 

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 33/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings för-
slag, lydande: Fredrik Iderström (V) väljs till vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden för tiden t o m 2022-12-31.

BESLUT enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag

- Fredrik Iderström (V) väljs till vice ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden för tiden t o m 2022-12-31.

-----

Fredrik Iderström, löner, Jan 
Bergström
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§ 128 Dnr 2019.123/11

Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden t o m 2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i kommunstyrelsen efter 
Anna Harr (V). 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Siv Stenberg (V) väljs till ledamot i kommunstyr-
elsen för tiden t o m 2022-12-31.

BESLUT

- Siv Stenberg (V) väljs till ledamot i kommunstyrelsen för tiden t o m 
2022-12-31.

-----

Siv Stenberg, löner, Jan 
Bergström
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§ 129 Dnr 2019.124/11

Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden t o m 2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i kommunstyrelsen efter 
Siv Stenberg (V).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Fredrik Iderström (V) väljs till ersättare i 
kommunstyrelsen för tiden t o m 2022-12-31.

BESLUT

- Fredrik Iderström (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 
t o m 2022-12-31.

-----

Fredrik Iderström, löner, Jan 
Bergström
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§ 130 Dnr 2019.74/09

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordf om barn- och ut-
bildningsnämndens beslutade besparingar, omvärldsanalys och fram-
tidsperspektiv

Cecilia F Stenlund (L) har för Liberalerna inlämnat en interpellation till 
barn- och utbildningsnämnden om barn- och utbildningsnämndens be-
slutade besparingar, omvärldsanalys och framtidsperspektiv.

Interpellationen överlämnades till barn- och utbildningsnämndens ordfö-
rande för besvarande 190624.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges protokoll, § 104/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Interpellationen anses besvarad.

BESLUT

- Interpellationen anses besvarad.

-----

Charlotte Hultdin, Cecilia F 
Stenlund
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§ 131 Dnr 2019.82/09

Medborgarförslag om kompostering på miljöstationen - anmälan

Ordföranden delger kommunfullmäktige följande inlämnade medborgar-
förslag. 

- Medborgarförslag om kompostering på miljöstationen

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrel-
sen för beredning.

BESLUT

- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

-----

Lars Grundberg
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§ 132 Dnr 2019.83/09

Medborgarförslag om lägre taxa vid kompostering - anmälan

Ordföranden delger kommunfullmäktige följande inlämnade medborgar-
förslag.

- Medborgarförslag om lägre taxa vid kompostering

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrel-
sen för beredning.

BESLUT

- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

-----

Lars Grundberg
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§ 133 Dnr 2019.91/09

Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Park Malåborg - anmälan

Ordföranden delger kommunfullmäktige följande inlämnade medborgar-
förslag.

- Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Park Malåborg.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrel-
sen för beredning. 

BESLUT

- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

-----

Jim Lundmark
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§ 134 Dnr 2019.125/10

Godkännande att påbörja upphandling av TV och internet via en kom-
munikationsoperatör - Malåbostaden AB

Malåbostaden AB har idag Telia som leverantör av TV och internet till 
bolagets hyresgäster. Avtalet löper ut 2019-12-31 om det sägs upp 
senast 2019-06-30. Malåbostaden har varit i kontakt med stadsnätet 
och Telia för att se på lösningar. 

Telia har presenterat ett förslag där Telia fungerar som kommunika-
tionsoperatör varpå hyresgästerna kan välja mellan 10 - 12 olika leve-
rantörer. Enligt förslaget kommer Telia att leverera must-carry-utbudet 
av TV-kanaler. Hyresgästerna kan sedan själva teckna avtal om fler 
tjänster. Förslaget från Telia innebär att bolaget inte får några kostnader 
för TV eller internet. Dessutom får bolaget en näthyra av Telia. Totalt 
sett så blir det en besparing på ca 750 - 950 tkr per år för Malåbosta-
den.

Stadsnätet kan idag erbjuda en leverantör på internet och TV. Enligt 
samtalen med stadsnätet så kan de erbjuda att Malåbostaden inte be-
höver betala för svartfiberhyran vilken uppgår till ca 250 tkr. TV-frågan 
är inte löst. Därför vet Malåbostaden inte vilken besparing stadsnätet 
kan ge för bolaget.

Hyresgästföreningen förordar ett öppet nät med valmöjligheter för hy-
resgästerna.

En träff har hållits 2019-06-05 med VD, kommunchef och IT-chef där 
frågan har diskuterats. Frågan har även varit upp i ledningsgruppen.

Bolaget har undersökt om en kommunikationsoperatör behöver upp-
handlas eller inte. Bolaget gör bedömningen att tjänsten måste upp-
handlas enligt LUK (Lagen om upphandling av koncessioner).

Då det framgår av bolagets ägardirektiv att bolaget ska konsultera med 
ägaren innan viktigare beslut fattas inom IT-området, vill bolaget att 
kommunfullmäktige ger sitt godkännande att påbörja upphandlingen av 
TV och internet via en kommunikationsoperatör.

BESLUTSUNDERLAG

Se Malåbostaden AB:s protokoll, § 22/19.

Daniel Risberg
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till Malåbostadens förslag lydande: Kommun-
fullmäktige ger sitt godkännande att påbörja upphandlingen av TV och 
internet via en kommunikationsoperatör.

BESLUT enligt Malåbostadens förslag

- Kommunfullmäktige ger sitt godkännande att påbörja upphandlingen 
av TV och internet via en kommunikationsoperatör.

-----

43


	Protokoll förstasida
	Beslut KF 2019-06-24
Dagordning
	Beslut KF 2019-06-24
Fastställande av reglemente för intern kontroll i Malå kommun
	Beslut KF 2019-06-24
Åtgärder med anledning av revisionsgranskningen Arbetsmiljöarbete - Kommunrevisionen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KF 2019-06-24
Fastställande av nya regler för kommunalt hemsändningsbidrag
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2019-06-24
Fastställande av Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun
	Beslut KF 2019-06-24
Delårsrapport, januari - april 2019 - Malå kommun
	Beslut KF 2019-06-24
Budget 2020 - Investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 - 2023
	Beslut KF 2019-06-24
Budget 2020 - Budgetramar 2020 samt budgetplan 2021 - 2023
	Beslut KF 2019-06-24
Budget 2020 - Skattesats 2020
	Beslut KF 2019-06-24
Fastställande av ram för nyupplåning under 2020
	Beslut KF 2019-06-24
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat - Kommuninvest i Sverige AB
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KF 2019-06-24
Fastställande av Principer för internprissättning, lokaler och investeringar
	Beslut KF 2019-06-24
Budget 2019 - Ny investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 2022
	Beslut KF 2019-06-24
Höjning av avgift för felparkering
	Beslut KF 2019-06-24
Avslutande av HVB-verksamhet för ensamkommande barn - Återrapport
	Beslut KF 2019-06-24
Fastställande av samverkansavtal om ny gemensam nämnd för miljö- och byggverksamhet - Inlandets miljö- och byggnämnd
	Beslut KF 2019-06-24
Utbetalning av partistöd 2019 - Vänsterpartiet Malå
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2019-06-24
Utbetalning av partistöd 2019 - Centerpartiet
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2019-06-24
Utbetalning av partistöd 2019 - Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2019-06-24
Utbetalning av partistöd 2019 - Malålistan
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2019-06-24
Utbetalning av partistöd 2019 - Liberalerna i Malå
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2019-06-24
Avsägelse av politiska uppdrag som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt ledamot i kommunstyrelsen
	Beslut KF 2019-06-24
Val av vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden för tiden t o m 2022-12-31
	Beslut KF 2019-06-24
Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden t o m 2022-12-31
	Beslut KF 2019-06-24
Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden t o m 2022-12-31
	Beslut KF 2019-06-24
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordf om barn- och utbildningsnämndens beslutade besparingar, omvärldsanalys och framtidsperspektiv
	Beslut KF 2019-06-24
Medborgarförslag om kompostering på miljöstationen - anmälan
	Beslut KF 2019-06-24
Medborgarförslag om lägre taxa vid kompostering - anmälan
	Beslut KF 2019-06-24
Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Park Malåborg - anmälan
	Beslut KF 2019-06-24
Godkännande att påbörja upphandling av TV och internet via en kommunikationsoperatör - Malåbostaden AB
	Sida 1
	Sida 2


