
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Allmänna utskottet 2022-05-16 (48) 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl 09.00 - 14.30 
 
Ajournering Kl 10.15 - 10.25 
 Kl 11.20 - 11.25 
 Kl 12.00 - 13.00 Lunch 
 Kl 13.40 - 13.42 
 
 
Beslutande Petter Hultdin (V) 

 Ylva Olofsson (S) 
 Stefan Larsson (ML), ersättare för Stefan Lundgren (L) 
 
 
 
Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Stefan Lundgren, verksamh ansv/Fritid, § 32 
 Catrin Björck, sekr A-K Horney, utveckl- o arb markn chef, § 34,58 
 Lisa Nilsson, kommunsekr, § 28,37,40,45,54-57 Lars Ekberg, HR-chef, § 35,46-48 
 Maria I Larsson, verksamh ansv/Kultur, § 29-30 Inger Johansson, HR-strateg, § 35,46-48 
 Ebbe Bergstedt, fastighetsansvarig, § 31,33,44 Linda Nystedt, verksamh ansv/växel, § 36 
 Johanna Näslund, Malå Ridklubb, § 31 Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 52-53 
 Natali Lindholm, Malå Ridklubb, § 31 Magnus Rönnberg, verksamh ansv/IT, § 50-51 
 
 
 
Utses att justera Ylva Olofsson, ersättare Stefan Larsson 
 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag den 25 maj 2022, kl 11.00 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 27 - 58 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Petter Hultdin    
      
 Justerande     
  Ylva Olofsson    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-05-16 
 
Anslag sätts upp  2022-05-25 Anslag tas ner 2022-06-16 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-05-16 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 27     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till dagordning godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till dagordning godkänns. 
 
----- 
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 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-05-16 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 28    Dnr 2022.94/00 
 
Ny politisk organisation 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21, § 136 att anta en ny politisk 
organisation i Malå kommun som trädde i kraft 2020-07-01. Förändring-
en innebar att barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt 
kultur- och fritidsnämnden togs bort. Under kommunstyrelsen bildades 
det i stället tre utskott: allmänna utskottet, utbildningsutskottet och so-
ciala utskottet.  
 
För att se över organisationen har ett antal möten hållits i den politiska 
beredningsgruppen under 2021 och början på 2022.  
 
För att utvärdera organisationen skickades remiss ut till politiska partier 
och tjänstepersoner 2021-04-15. Den politiska beredningsgruppen träf-
fades 2021-11-01 för att diskutera remissvaren, vilka hade inkommit 
från Vänsterpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna samt tjänsteperso-
ner vid kansliet. Remissvaren visade att utskottens roll kan utvecklas, 
och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna uttryckte tankar på ny för-
ändring av den politiska organisationen. 
 
Den politiska beredningsgruppen träffades 2022-02-14 för att diskutera 
om man ska fortsätta med utskott eller inte. Under detta möte kom del-
tagarna fram till fyra olika förslag på förändring av den politiska organi-
sationen, och uppdrog till sekreteraren att ta fram konsekvensanalyser 
på samtliga förslag.  
 
Den politiska beredningsgruppen träffades 2022-04-04 för att diskutera 
konsekvensanalyserna, och beslutade att lämna över samtliga fyra för-
slag på ny politiska organisation till utskotten för beredning.  
 
Förslagen som lämnas över är:  
 
1. Utöka kommunstyrelsen till 11 ledamöter och 11 ersättare, samt ett 

arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen.  
 
2. Införa två nämnder, en utbildningsnämnd och socialnämnd, samt ett 

utskott under kommunstyrelsen. 
 
3. Behålla utskotten och tydliggöra dess arbetsform.  
 
4. Minska utskotten till max två utskott, och införa ett arbetsutskott un-

der kommunstyrelsen. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag 
2. Den nya politiska organisationen träder i kraft 2023-01-01. Tidigare 
antagen (KF 2019-10-21, § 136) politisk organisation upphör 2023-01-
01.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag 2.  
 
- Den nya politiska organisationen träder i kraft 2023-01-01. 
 
- Tidigare antagen (KF 2019-10-21, § 136) politisk organisation upphör 

2023-01-01. 
 
----- 

4
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 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-05-16 
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  Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 29    Dnr 2022.82/80 
 
Tilldelning av ledarstipendium 2022 
 
Malå kommun delar årligen ut ett ledarstipendium. Ledarstipendiet av-
ser hedra kandidat/-er som uppvisat goda ledargärningar inom ung-
domsverksamhet i Malå kommun det senaste året. Ledarstipendiet ut-
går med 5 000 kronor och delas ut under 2022. 
 
Efter nomineringsperioden (januari - 20 april 2022) den 21 april 2022, 
har en nominering till ledarstipendiat inkommit.  
 
Om ingen nominering till ledar- och/eller kulturstipendiat inkommit inom 
nomineringsperiodens slut, så har ledamöterna i allmänna utskottet rätt 
att utse och tilldela ledar-/kulturstipendierna enligt dokumentet Regler 
för bidrag till föreningar och studieförbund samt nomineringar av stipen-
diater i Malå kommun (2021-10-18, § 70). 
 
Nominerad Motivering 
Gunilla Bottke Gunilla Bottke går långt bortom vad hennes arbets-

beskrivning säger. Hon tänker utanför boxen och ser 
alla ungdomar. Hon låter dem få prova på i princip 
allt, för att visa en glimt av hur bra livet i Malå kan 
vara. 
 
Gunilla vill att alla barn och unga ska få vara delakti-
ga och lära sig att ta ansvar. Hon samarbetar med 
personer, organisationer och företag utanför skolan 
som tillåter ungdomar att se och prova nya saker.  
 
Hatten av för Gunilla och hennes engagemang och 
drivkraft! 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Ledarstipendium 2022 om 5 000 kronor tilldelas Gu-
nilla Bottke, med motiveringen ”Gunilla Bottke går långt bortom vad 
hennes arbetsbeskrivning säger. Hon tänker utanför boxen och ser alla 
ungdomar. Hon låter dem få prova på i princip allt, för att visa en glimt 
av hur bra livet i Malå kan vara. Gunilla vill att alla barn och unga ska få 
vara delaktiga och lära sig att ta ansvar. Hon samarbetar med personer, 
organisationer och företag utanför skolan som tillåter ungdomar att se 
och prova nya saker. Hatten av för Gunilla och hennes engagemang 

Ledarstipendiat, Lars Grund-
berg, Stefan Lundgren, 
Maria I Larsson
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  Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 

 

och drivkraft!”. Stipendiet anslås ur verksamhet 30000 - Allmän fritids-
verksamhet. 
 
BESLUT 
 
- Ledarstipendium 2022 om 5 000 kronor tilldelas Gunilla Bottke, med 

motiveringen  
 

”Gunilla Bottke går långt bortom vad hennes arbetsbeskrivning säger. 
Hon tänker utanför boxen och ser alla ungdomar. Hon låter dem få 
prova på i princip allt, för att visa en glimt av hur bra livet i Malå kan 
vara.  
 
Gunilla vill att alla barn och unga ska få vara delaktiga och lära sig att 
ta ansvar. Hon samarbetar med personer, organisationer och företag 
utanför skolan som tillåter ungdomar att se och prova nya saker.  
 
Hatten av för Gunilla och hennes engagemang och drivkraft!”. 

 
- Stipendiet anslås ur verksamhet 30000 - Allmän fritidsverksamhet. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering 
Kulturstipendiat, Lars Grund-
berg, Stefan Lundgren, Maria I 
Larsson 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 30    Dnr 2022.84/80 
 
Tilldelning av kulturstipendium 2022 
 
Malå kommun delar årligen ut ett kulturstipendium. Kulturstipendiet av-
ser hedra kandidat/-er som utfört goda insatser inom kulturområdet i 
Malå kommun det senaste året. Utsedd kulturstipendiat/-er erhåller 
5 000 kronor. 
 
Under nomineringsperioden, januari - april 2022, har en nominering in-
kommit.  
 
Om ingen nominering till ledar- och/eller kulturstipendiat inkommit inom 
nomineringsperiodens slut, så har ledamöterna i allmänna utskottet rätt 
att utse och tilldela ledar-/kulturstipendierna enligt dokumentet Regler 
för bidrag till föreningar och studieförbund samt nomineringar av stipen-
diater i Malå kommun (2021-10-18, § 70). 
 
Nominerad Motivering 
 
 
Agnes Roslund 

Eftersom hon med ung entusiasm och glädje genom 
sin musik satt sin hemby Nåda på världskartan och 
därmed också gett Malå en artist att vara stolt över. 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Kulturstipendium 2022 om 5 000 kr tilldelas Agnes 
Roslund, med motiveringen ”Agnes Roslund har med ung entusiasm 
och glädje genom sin musik satt sin hemby Nåda på världskartan och 
därmed också gett Malå en artist att vara stolt över.”. Stipendiet anslås 
ur verksamhet 31500 - Allmän kulturverksamhet. 
 
BESLUT 
 
- Kulturstipendium 2022 om 5 000 kr tilldelas Agnes Roslund, med moti-

veringen  
 

”Agnes Roslund har med ung entusiasm och glädje genom sin musik 
satt sin hemby Nåda på världskartan och därmed också gett Malå en 
artist att vara stolt över.”. 

 
- Stipendiet anslås ur verksamhet 31500 - Allmän kulturverksamhet. 
 
----- 
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§ 31    Dnr 2022.111/04 
 
Ansökan om investeringsmedel för investering i Malå kommuns ridan-
läggning, Mittpunkt Malå - Malå Ridklubb  
 
Malå Ridklubb har inkommit med en ansökan om att utveckla Malå rid-
anläggning med en större ridbana, domartorn, gäststall och aktivitets-
området. 
 
Osäkerheter 
 
Projektbeskrivningen anger genomförande, mål och syfte med projek-
tet. För närvarande saknas ett långsiktig drift- eller arrendeavtal med 
löptid minst 10 år vilket måste tas fram (nuvarande budget sträcker sig 
inte längre än till 2023 där medel är avsatta för verksamheten). 
 
Med tillkommande anläggningar/byggnader krävs en mer detaljerad 
gränsdragningslista för vem som ansvarar för vad och att den ekono-
miska ramen för driften anpassas efter denna. Beträffande skötsel och 
underhåll krävs sannolikt en utökad maskinpark för att underhålla rid-
planer m m, i vilken omfattning är inte definierad i dagsläget. 
 
Inventarier, bl a hinder för att bedriva träningar och tävlingsverksamhet, 
behövs sannolikt även ses över och omsättas vilket saknas i beskriv-
ningen. 
 
I underlaget har projektet utritat anläggningen på mark som tillhör an-
nan fastighetsägare vilket måste klargöras/avtalas genom servitut eller 
annat upplåtelseavtal. Behovet av dräneringsarbeten för marken bör 
göras i samband med projektet för att säkerställa ytornas användbarhet. 
 
Ritningsunderlag och/eller skisser saknas för nybyggnation i projektbe-
skrivningen. 
 
Ekonomi 
 
Kapitaltjänstkostnaden d v s avskrivningar och internränta uppgår till ca 
240 000 första året och måste tillföras driftbudgeten årligen. 
 
2022 21 350 kr 
2023 2 322 300 kr varav Malå kommun 2 100 000 kr 
2024 3 225 000 kr Arvsfonden 
 
Tillkommande driftkostnader som ska belasta kommunen enligt gräns-
dragningslistan och vad som avtalats i arrendeavtalet måste tillföras. 
Idag är det svårt att sätta något belopp p g a att detaljerna saknas i un-
derlaget. 
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Bedömning 
 
Ridanläggningen blir en mer komplett anläggning som bidrar till en sti-
mulerande, utvecklande och rolig idrott. Ärendet i sig bedöms inte vara 
könsneutralt eftersom det främst berör tjejer och kvinnor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Ansökan om investeringsmedel med 2 100 000 kro-
nor avseende investering i Malå kommuns ridanläggning för utveckling 
av anläggningen, Mittpunkt Malå, beviljas under förutsättning att All-
männa arvsfonden beviljar sökta medel. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Ansökan om investeringsmedel med 2 100 000 kronor avseende in-

vestering i Malå kommuns ridanläggning för utveckling av anläggning-
en, Mittpunkt Malå, beviljas under förutsättning att Allmänna arvsfon-
den beviljar sökta medel. 

 
----- 
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§ 32    Dnr 2022.95/04 
 
Inköp av ny brygga i Sjöparken 
 
Den brygga som funnits i Sjöparken och som nyttjats flitigt av kommu-
nens invånare, är i det skicket att den behöver bytas ut. Bryggan är så 
pass trasig att det inte är rimligt att laga den. Det finns alltså ingen bryg-
ga som nu kan läggas ut i Malån i Sjöparken. 
 
Bedömning 
 
Bedömningen är att bryggan i Sjöparken har varit en uppskattad plats 
för invånarna i Malå att besöka. Den har varit flitigt använd av både in-
vånare och turister, med allt från fiske och glassätande till att gå i land 
med båt. 
 
En tillgänglig brygga i Sjöparken bedöms vara viktig för att kunna tillgo-
dose Malås vision om ett välkomnande samhälle och den bedöms vara 
till glädje för många människor i Malå oavsett ålder och kön.  
 
En likvärdig brygga beräknas kosta cirka 100 000 kronor. Det innefattar 
landgång plus bryggsektioner samt förankringsbeslag och frakt. Vid in-
köp av en ny brygga bör hänsyn tas till att den ska vara enkelt utbygg-
bar för att underlätta eventuell framtida utveckling av Sjöparken. 
 
Inköpet finansieras genom att investeringsplan 2022 utökas med 
100 000 kronor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Stefan Lundgrens tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (V): Ny brygga i Sjöparken köps in. Inköpet finansieras 
genom att investeringsplan 2022 utökas med 100 000 kronor. 
 
Stefan Larsson (ML): Ny brygga med båtförtöjningsplats i Sjöparken 
köps in. Inköpet finansieras genom att investeringsplan 2022 utökas 
med 200 000 kronor. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna ut-
skottet bifaller Ylva Olofssons förslag. 
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FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Ny brygga i Sjöparken köps in. 
 
- Inköpet finansieras genom att investeringsplan 2022 utökas med 

100 000 kronor. 
 
----- 
 
RESERVATION 
 
Stefan Larsson (ML) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag. 
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§ 33    Dnr 2022.99/04 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd för återinkoppling av el i Museum Göta & 
Verner - Malåbygdens kulturförening  
 
För drygt två år sedan kopplades strömmen bort från Museum Göta & 
Verner p g a kostnaden. Nu kan konstateras att både inventarier och 
huset har farit illa av fukten när huset stått kallt. Föreningen anser att de 
måste ha lite värme i huset för att få cirkulation på luften och därmed 
hålla borta fukten. 
 
Malåbygdens kulturförening ansöker om stöd för att åter inkoppla elen 
till Museum Göta & Verner. Medel för driftkostnaden/förbrukningen 
kommer de att söka på annat håll för att ha råd att betala strömkostna-
derna i framtiden. 
 
Kommunen äger fastigheten och det är ett unikt och historiskt värdefullt 
museum sett ur det kulturella perspektivet. Kultur och tekniska enheten 
ser positivt på ansökan under förutsättning att elanläggningen med för-
brukare är kontrollerad ur el- och brandsäkerhetssynpunkt. Dock finns 
inga medel i budgeten avsatta för underhåll av fastigheten. 
 
Ekonomi 
 
Kultur och tekniska enheten har inga medel för att tillmötesgå ansökan. 
 
Bedömning 
 
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både män 
och kvinnor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Malåbygdens kulturförenings ansökan om stöd med 
11 000 kronor avseende återinkoppling av el för Museum Göta & Ver-
ner avslås.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Malåbygdens kulturförenings ansökan om stöd med 11 000 kronor av-

seende återinkoppling av el för Museum Göta & Verner avslås.  
 
----- 
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§ 34    Dnr 2021.148/08Diaplan. 
 
Tecknande av projektparts godkännande av deltagande i Vinnovapro-
jektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning, steg 3  
 
Den 5 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ären-
det för komplettering av övriga kommuners deltagande samt kompe-
tensbehov. 
 
Storumans kommun deltar i projektet, dock ej som aktiv partner.  
 
Bedömning 
 
Eftersom projektmedverkan inte är prioriterad av kommunstyrelsen och 
att det inte är möjligt för tjänstepersoner med kompetens inom området 
att avsätta tid för detta uppdrag bör ärendet avslutas.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 53/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 113/21. 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Informationen om komplettering av övriga kommu-
ners deltagande noteras. Ärendet avslutas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Informationen om komplettering av övriga kommuners deltagande no-

teras. 
 
- Ärendet avslutas. 
 
----- 
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§ 35    Dnr 2022.85/10 
 
Medborgarundersökning hösten 2022 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder Malå kommun att genomföra en 
medborgarundersökning hösten 2022, en s k attitydundersökning. SCB 
har på uppdrag av kommunen genomfört liknande undersökningar åren 
2007, 2010 och 2018. 
 
Enligt information från SCB har enkäten från och med 2021 fått en helt 
ny form. Enkäten innehåller nya frågor och resultaten kommer att redo-
visas i andelar i stället för att analyseras med NKI-modellen. SCB:s nya 
medborgarundersökning har utvecklats i samråd med Sverige Kommu-
ner och Regioner (SKR) och deras nätverkskommuner. Ju fler kommu-
ner som deltar, desto större möjligheter finns det för jämförelser med 
andra kommuner. 
 
Enkäten består av följande frågeområden. 
 
• Skola och omsorg 
• Boende och boendemiljö 
• Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter 
• Samhällsservice 
• Resor och kommunikationer 
• Bibliotek, kulturliv och mötesplatser 
• Idrott, motion och friluftsliv 
 
• Underhåll av den offentliga miljön 
• Trygghet i samhället 
• Klimat- och miljöarbete 
• Bemötande, information och inflytande i kommunen 
• Jämlikhet och integration 
• Förtroende 
• Allmänna frågor om kommunen 
 
Invånarna besvarar frågorna utifrån vad de tycker om sin kommun. Frå-
gorna besvaras med verbaliserade skalor. Skalorna ser olika ut men 
samtliga går att gruppera i negativ och positiv. Till exempel kan ”Mycket 
dåligt” och ”Ganska dåligt” grupperas till negativ, och ”Ganska bra” och 
”Mycket bra” till positiv. 
 
Tidplan: 
 
• Sista anmälningsdag till SCB för beställning den 8 juni  
• Enkäten genomförs mellan den 24 aug och den 3 nov 
• Leverans av resultattabeller den 8 dec 2022 
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Beräknad kostnad är 40 000 kronor. 
 
Bedömning 
 
En vägledning till om Malå kommun ska genomföra en medborgarun-
dersökning kan vara att analysera hur man har använt resultaten från 
de tidigare genomförda undersökningarna. Har resultatet varit en hjälp 
för att formulera handlingsplan alternativt en politisk inriktning då har 
man nyttjat undersökningen på ett adekvat sätt. Men har man inte det, 
då kanske man ska överväga att inte genomföra undersökningen. 
 
Inför en ny mandatperiod kan en sådan här undersökning rätt använd 
vara ett bra underlag för att fatta politiska beslut som ligger i linje med 
vad invånarna anser. Nytillträdda politiker får en god insikt över vad in-
vånarna anser vara viktiga frågor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): SCB får i uppgift att genomföra en medborgarunder-
sökning hösten 2022. Kostnaden belastar ansvar 2101, verksamhet 
92021 - Kommunstab.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- SCB får i uppgift att genomföra en medborgarundersökning hösten 

2022.  
 
- Kostnaden belastar ansvar 2101, verksamhet 92021 - Kommunstab. 
 
----- 
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§ 36    Dnr 2022.90/28 
 
Ombyggnation för centraliserad administration samt införande av kund-
tjänst  
 
2020-10-15 hölls en MBL 11-förhandling där organisationsförändring, 
chefsstruktur och titulatur i den nya organisationen fastställdes. 2021-
03-15 började verksamheterna arbeta utifrån den nya tjänsteorganisa-
tionen och en chef för nya allmänna avdelningen tillika administrativ 
chef tillträdde. 
 
Som ett led i den nya tjänsteorganisationen har arbetet med att centrali-
sera kommunens administration och formaliseringen av en kundtjänst 
med en väg in för våra invånare påbörjats. Inventering av kommunens 
all administration samt en risk- och konsekvensanalys på centraliserad 
administration är genomförda. Detta är även samverkat tillsammans 
med berörda fackförbund.  
 
En översyn och inventering av kommunens lokaler och kontor är påbör-
jad och en behovsanalys utifrån den nya verksamheten centraliserad 
administration är utförd.  
 
Resultatet av behovsanalysen visar på ett behov av att samla den cent-
rala administrationen samt att den bör ligga i nära anslutning till den till-
tänkta ”kundtjänsten”.  
 
För att kunna samla funktionerna i den centraliserade administrationen 
kan de kontor som idag används av växel/reception samt kommunsty-
relsens ordförandens kontor användas av centraliserad administration 
och växel.  
 
Det finns ett behov av tillbyggnad av totalt fyra kontor samt byggnation 
av ”Kundtjänst” frontdesk.  
 
På administrativa enheten kommer de flesta kontor att användas av 
servicefunktionerna. Det finns ett behov av att skapa bokningsbara kon-
tor för vissa deltider och tillfälliga tjänster. 
 
I och med ombyggnationen skapas ett trevligt utrymme för mottagande 
av den fysiska kunden och utrymmet blir också en del av säkerhets-
zonsindelningen av kommunhuset. 
 
Kostnadsbild för ombyggnation: 
 
Summa entreprenadkostnader 511 500 kr 
Oförutsett 20 % 102 300 kr 
Slutsumma exkl moms 613 800 kr 
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Bedömning 
 
Ärendet bedöms könsneutralt och påverkar flickor/kvinnor och pojkar/ 
män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ella-Marit Piltos tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Förslaget till ombyggnation för centraliserad admi-
nistration samt införande av kundtjänst godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Förslaget till ombyggnation för centraliserad administration samt infö-

rande av kundtjänst godkänns. 
 
----- 
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§ 37    Dnr 2022.104/10 
 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023 - 2026 
med tillhörande samverkansavtal - Region Västerbotten  
 
Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekom-
menderar Malå kommun att anta Överenskommelse om samverkan för 
regional utveckling med tillhörande samverkansavtal. Beslut om över-
enskommelsen ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den 30 
juni 2022.  
 
Under perioden 2019 - 2022 har kommunerna i Västerbottens län till-
sammans med Region Västerbotten haft en överenskommelse om sam-
verkan för regional utveckling. Region Västerbotten rekommenderar att 
förnya samverkan inför den nya mandatperioden 2023 - 2026. Syftet är 
att skapa forum och nätverksstrukturer för en förtroendefull, effektiv och 
transparent samverkan för regional utveckling.  
 
Kommunerna och regionen ansvarar gemensamt för att finansiera sam-
verkan. Det regionala utvecklingsarbetet finansierar regionen genom 
den regionala utvecklingsnämndens budget. Kommunerna förstärker ar-
betet genom en grundfinansiering.  
 
Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region Väs-
terbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs 
överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att 
ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen. Överens-
kommelsen sträcker sig över fyra års tid och aktualitetsprövas inför ny 
mandatperiod. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Malå kommun antar överenskommelsen om samver-
kan för regional utveckling 2023 - 2026 med tillhörande samverkansav-
tal för regional utveckling. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Malå kommun antar överenskommelsen om samverkan för regional 

utveckling 2023 - 2026 med tillhörande samverkansavtal för regional 
utveckling. 

 
----- 
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§ 38    Dnr 2020.147/84 
 
Övertagande av ägande och ansvar för anläggningarna Entré Malå och 
Nölviken samt revidering av Menis ägardirektiv  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06, § 126: 
 
- Ärendet återremitteras till Meni för att i samverkan med kommunchef 

återkomma med förslag på hur verksamhet kopplad till Entré Malå och 
Nölviken organiseras, finansieras och drivs. 

 
Nölviken arrenderas idag ut till ett företag i Malå och då är det inte aktu-
ellt att Meni ska ta över anläggningen. 
 
Entré Malå ligger på mark som är arrenderad av Malå kommun och ska 
ligga under kultur och tekniska enheten. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Meni AB:s protokoll, § 51/20. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 126/20. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 78/20. 
Meni AB:s protokoll, § 102/21. 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Meni AB tar inte över ägande och ansvar för anlägg-
ningarna Entré Malå och Nölviken. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Meni AB tar inte över ägande och ansvar för anläggningarna Entré 

Malå och Nölviken. 
 
----- 
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§ 39    Dnr 2022.101/4040 
 
Godkännande av nytt samverkansavtal om renhållning - Region 10 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 78 att ingå avtal om av-
fallssamverkan inom Region 10 (R10). 
 
Då alla kommuner inte beslutade om att ingå avtalssamverkan inom 
R10 blev förutsättningarna för detta avtal inte enligt fattat beslut. Nytt 
avtal är framtaget, baserat på kommuner som tidigare fattat beslut om 
att ingå avtalssamverkan. 
 
Bedömning 
 
Ärendet är könsneutralt. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Tidigare fattat beslut om avtalssamverkan inom R10 
upphävs. Det nya samverkansavtalet för kommunerna inom R10 om 
renhållning med avtalsstart 2022-07-01 godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Tidigare fattat beslut om avtalssamverkan inom R10 upphävs. 
 
- Det nya samverkansavtalet för kommunerna inom R10 om renhållning 

med avtalsstart 2022-07-01 godkänns. 
 
----- 
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§ 40    Dnr 2022.103/00 
 
Inrättande av delegation för utbildning inom överenskommelsen om 
samverkan för regional utveckling 2019 - 2022 - Region Västerbotten 
 
Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekom-
menderar Malå kommun att inrätta en delegation för utbildning inom 
överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2019 - 2022. 
Beslut om inrättande ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den 
30 juni 2022. 
 
Regionfullmäktige antog den 22 februari en ny förtroendepersonorgani-
sation där det inrättas tre fullmäktigeberedningar med uppdraget att ar-
beta med länsövergripande frågor. Som följd av detta avskaffade den 
regionala utvecklingsnämnden beredningen för regional utveckling och 
beredningen för utbildning och kompetensförsörjning. För att ta över de-
lar av uppdraget från beredningen för utbildning och kompetensförsörj-
ning föreslås en delegation för utbildning inrättas.  
 
Syftet med delegationen är att verka för samverkan inom området ut-
bildning och uppdragsbeskrivningen föreslår att delegationen ska bestå 
av 15 ledamöter, varav en ledamot från varje kommun i Västerbottens 
län. Ledamöterna väljs av varje kommun som representerar sin kom-
mun i delegationen. Ledamoten ska ha god insikt inom området utbild-
ning. Arvode för förtroendevalda i delegationen utgår enligt respektive 
kommunfullmäktiges fastställda arvodesreglemente. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): En delegation för utbildning inom överenskommelsen 
om samverkan för regional utveckling 2019 - 2022 inrättas. Delegatio-
nen ska organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens samver-
kansorganisation inom regional utveckling, underställd primärkommuna-
la beredningen och inrättas under 2022. Kommunfullmäktige väljer en 
(1) ledamot till delegationen för utbildning. Ledamoten ska representera 
sin kommun i delegationen och ha god insikt inom området utbildning. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- En delegation för utbildning inom överenskommelsen om samverkan 

för regional utveckling 2019 - 2022 inrättas. 
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- Delegationen ska organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens 
samverkansorganisation inom regional utveckling, underställd primär-
kommunala beredningen och inrättas under 2022.  

 
- Kommunfullmäktige väljer en (1) ledamot till delegationen för utbild-

ning.  
 
- Ledamoten ska representera sin kommun i delegationen och ha god 

insikt inom området utbildning. 
 
----- 
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§ 41    Dnr 2022.100/00 
 
Fastställande av instruktion om kommunchefens uppdrag och villkor 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27, § 46 att fastställa instruktion 
om kommunchefens (motsvarar direktören enligt kommunallagen) upp-
drag och villkor i Malå kommun. 
 
I åtgärdsförslag (bilaga 6 i ärendet ”Åtgärder med anledning av utred-
ning av arbetsmiljön vid Malå kommunhus”, KS 210608, § 73) var en 
uppgift att revidera kommunchefens instruktion under våren 2022. Ge-
nomgång av instruktionerna har skett och tre ändringar har gjorts: 
 
Borttaget 
 
7.1.1 Kommunledning 
 
Kommunchefen är chef för kommunledningskontoret. 
 
7.1.2 Anställning av personal  
 
Kommunchefen anställer direkt underställd personal vid kommunled-
ningskontoret och allmän enhet samt övriga avdelningschefer.  
 
Tillägg 
 
8.3 Ledning och samordning av stabsgruppen 
 
Kommunchefen ansvarar för sammansättningen av och leder stabs-
gruppen. Stabsgruppen består av ekonomichef, HR-chef, kommunikatör 
och utredare. Kommunchefen ansvarar därigenom för samordning av 
funktionerna i gruppen avseende till exempel kommunövergripande frå-
gor och gemensamma uppgifter. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till instruktion om kommunchefens 
uppdrag och villkor fastställs. Tidigare fastställd instruktion om kom-
munchefens uppdrag och villkor upphör att gälla. 
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FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag till instruktion om kommunchefens uppdrag och vill-

kor fastställs. 
 

- Tidigare fastställd instruktion om kommunchefens uppdrag och villkor 
upphör att gälla. 

 
----- 
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§ 42    Dnr 2022.96/29 
 
Målsättning med utredning av äldreboenden 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-14 att avsätta 2 mnkr för utred-
ningar av bl a äldreboenden. Detta för att det ska ges möjlighet att arbe-
ta fram underlag till storleken på investeringsmedel. 
 
Under 2021 gick man från fyra äldreboenden till tre äldreboenden då 
Furugården stängdes. 
 
En ansökan om statligt bidrag för ekonomi i balans har skickats till Kam-
markollegiet. 
 
Bedömning 
 
Ansökan till Kammarkollegiet, för att kunna göra en ombyggnad av ett 
befintligt boende för att inrymma de flesta brukare i samma särskilda 
boende, är på 45 mnkr. 
 
För att gå vidare krävs det ett tydligt beslut från kommunfullmäktige om 
vad målet är med utredning av äldreboenden. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Målsättning med utredning av äldreboenden är att 
Malå kommun arbetar för att inom ramen för effektivisering av äldreom-
sorgen samordna boenden. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Målsättning med utredning av äldreboenden är att Malå kommun arbe-

tar för att inom ramen för effektivisering av äldreomsorgen samordna 
boenden. 

 
----- 
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§ 43    Dnr 2022.93/00 
 
Godkännande av ny arbetsordning för samiskt samråd i Malå 
 
Malå kommun är en samisk förvaltningskommun som får ett statsbidrag 
på 660 000 kronor per år. Malå kommun har ett samiskt samråd som 
samråder i frågor som berör samer och samisk kultur i Malå kommun. 
 
Arbetsordningen tydliggör samrådets funktion och arbetsuppgifter. Se-
naste arbetsordningen godkändes av kommunstyrelsen 2016-08-30 § 
119. 
 
I det samiska samrådet 2022-04-05 godkände alla deltagare det revide-
rad förslaget till ny arbetsordning. 
 
Bedömning 
 
Den nya arbetsordningen ska tydliggöra samrådets uppgifter, samrå-
dets dialog och representationen för samer, politiker och tjänstemän. 
De samiska områden som ska representeras är barn och ungdomar, 
språk och kultur, pensionärer och funktionshindrade, rennäring och öv-
riga samiska näringar. Beslutet påverkar alla samer i Malå kommun och 
exkluderar inte någon utifrån kön- och genusperspektiv. 
 
Arbetsordningen följer lagen om nationella minoriteter och minoritets-
språk 2009:724, § 5. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lii Kroiks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Ny arbetsordning för samiskt samråd i Malå kommun 
godkänns. Kommunstyrelsens beslut 2016-08-30, § 119 om den tidiga-
re arbetsordningen upphävs.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Ny arbetsordning för samiskt samråd i Malå kommun godkänns. 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2016-08-30, § 119 om den tidigare arbets-

ordningen upphävs. 
 
----- 
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§ 44    Dnr 2022.98/04 
 
Ansökan om investeringsmedel för nytt låssystem 
 
Nuvarande system har passerat sin tekniska livslängd varvid reservde-
lar inte längre finns att tillgå. Nytt låssystem behövs därför för kommun-
förrådet, Grytan, ishallen, sporthallen och ridhuset där vi idag har Axe-
ma system. Grunden är att kunna styra inpassering via vårt boknings-
system och elektroniskt ha kontroll över låsfunktionen. 
 
Nytt bokningssystem är under upphandling och nuvarande elektroniska 
lås är inte kompatibelt med dagens bokningssystem som finns på mark-
naden. 
 
Ekonomi 
 
Kapitaltjänstkostnaden, d v s avskrivningar och internränta, uppgår till 
ca 14 000 kronor första året och måste tillföras driftbudgeten årligen. 
 
Tillkommande driftkostnader årligen ca 7 600 kr i licenser. 
 
Bedömning 
 
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både män 
och kvinnor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Ansökan om investeringsmedel med 240 000 kronor 
för investering i Malå kommuns fastigheter avseende nytt låssystem 
kompatibelt med nytt bokningssystem beviljas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Ansökan om investeringsmedel med 240 000 kronor för investering i 

Malå kommuns fastigheter avseende nytt låssystem kompatibelt med 
nytt bokningssystem beviljas. 

 
----- 
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§ 45    Dnr 2022.55/10 
 
Nytt namn och nya regler för Pensionärs- och handikapprådet 
 
Pensionär- och handikapprådets ordförande inkom 2022-03-11 med en 
skrivelse där det framgår att Pensionärs- och handikapprådet önskar 
byta namn till Rådet för äldre och personer med funktionsvariation. I 
samband med detta har rådet även upprättat förslag till nya regler. Nu-
varande regler fastställdes i kommunfullmäktige 2012-10-29, § 88. 
 
Bedömning 
 
Liknande namnändringar har skett även i andra kommuner. Utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv bedöms namnförslaget vara mer inkluderande och 
aktuellt enligt nutida termer än nuvarande namn. Vid namnbyte måste 
även regler revideras. Nuvarande regler fastställdes 2012 och är inte 
längre aktuella. Revideringen av dessa är rimlig, dock föreslås en mind-
re ändring i lydelse.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Pensionärs- och handikapprådet byter namn till Rå-
det för äldre och personer med funktionsvariation. Tidigare fastställda 
regler (KF 2012-10-29, § 88) upphör att gälla. Upprättat förslag till nya 
regler för Rådet för äldre och personer med funktionsvariation fastställs 
med följande ändring under punkten 2. Texten ”- Bli underrättad om…” 
ändras till att lyda ”- Ges möjlighet att informeras om…”. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Pensionärs- och handikapprådet byter namn till Rådet för äldre och 

personer med funktionsvariation. 
 
- Tidigare fastställda regler (KF 2012-10-29, § 88) upphör att gälla.  
 
- Upprättat förslag till nya regler för Rådet för äldre och personer med 

funktionsvariation fastställs med följande ändring under punkten 2. 
Texten ”- Bli underrättad om…” ändras till att lyda ”- Ges möjlighet att 
informeras om…”. 

 
----- 
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§ 46    Dnr 2022.53/02 
 
Personaladministrativa åtgärder 2022 
 
För 2022 finns 300 000 kronor avsatta till personaladministrativa åtgär-
der - medel som ska gå till arbetet med att utveckla organisationen och 
på så sätt skapa en organisation som är hälsofrämjande. Åtgärder ska 
föregås av särskilda beslut av kommunstyrelsen. 
 
Malå kommun har haft ett långsiktigt mål att genomföra ett kontinuerligt 
arbete inom de områden som forskningen anser skiljer en ”frisk” och 
”sjuk” organisation åt. Dessa områden är: 
 
• Organisationen - tydlig 
• Styrprocessen – mål/handlingsplan 
• Ledarskapet 
• Medarbetarskapet 
• Delaktighet 
• Information/kommunikation 
• System för hälsa och sjukfrånvaro 
• Arbetsmiljöarbetet, ex skyddsronder. 
 
Under 2021 har följande aktiviteter genomförts. 
 
• Medarbetarundersökning har genomförts i hela organisationen.  
 
• Kommunens ledningsgrupp har haft en uppföljning av den lednings-

gruppsutbildning som Gotlandsakademin ledde förra året. Totalt 1,5 
dagar med dialog om uppnått resultat och hur arbetet ska bedrivas 
framåt. 

 
• Priser till ”Cykeltrampet” - motionsinsats. Sponsring av priser till 

”Stadsorientering” - motionsinsats genomförd av orienteringsklubben. 
 
• Implementering av det reviderade samverkansavtalet. 
 
• Arbetsmiljöutbildning riktad till samtliga chefer/verksamhetsansvariga 

och skyddsombud. 45 medarbetare deltog varav ca 15 var skydds-
ombud. Totalt sex utbildningstillfällen à tre timmar. Så varje deltagare 
fick 18 timmars arbetsmiljöutbildning.  

 
• Personalåtgärd bestående av ”julgåva” - presentkort på 500 kronor 

för inköp i lokala affärer till samtliga organisationens månadsavlöna-
de medarbetare.  
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Pandemin har medfört att aktiviteter har blivit inställda eller har genom-
förts på andra sätt. Fokus på arbetet har koncentrerats till att förhindra 
smittspridning och då har andra insatser fått vänta. 
 
Av budgeterade 500 000 kronor har 83 000 kronor förbrukats. Kostna-
den för arbetsmiljöutbildningen belastar den fackliga verksamheten. 
Kostnaden för ”julgåva” belastar en annan verksamhet. 
 
Bedömning 
 
För år 2022 föreslås att medlen för personaladministrativa åtgärder an-
vänds till att fortsätta att utveckla Malå kommun till en hälsofrämjande 
organisation. Personalchef/HR-strateg ges i uppgift att samordna arbete 
utifrån beslut fattade i kommunens ledningsgrupp.  
 
Frågan om att genomföra en personalbefrämjande åtgärd vid årets slut 
kommer att eventuellt ställas till allmänna utskottet/kommunstyrelsen 
längre fram under året. 
 
Budget för 2022: 
 
Personaladministrativa åtgärder verksam-
het 92070 

 
300 000 kronor 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Budgeterade medel för personaladministrativa åtgär-
der används till arbete med att utveckla Malå kommun till en hälsofräm-
jande organisation.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Budgeterade medel för personaladministrativa åtgärder används till ar-

bete med att utveckla Malå kommun till en hälsofrämjande organisa-
tion. 

 
----- 
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§ 47    Dnr 2022.54/02 
 
Införande av friskvårdsbidrag 
 
Aktiviteter som bidrar till en bättre hälsa är en viktig pusselbit för att vi 
ska må bra, både under arbetstid och fritid. Att kunna erbjuda någon 
form av friskvårdsinsats är också en del i att vara en attraktiv arbetsgi-
vare. 
 
Malå kommun hade under ett antal år både friskvårdstimme och frisk-
vårdsbidrag som förmån till sina medarbetare. År 2015 beslutades att 
upphöra med båda förmånerna. Anledningen var att vissa grupper inte 
kunde nyttja friskvårdstimmen och att friskvårdsbidraget användes av 
ett fåtal. Organisationen erbjöd förmåner som vissa inte kunde använda 
och andra inte ville använda. 
 
Efter 2015 har de budgeterade medlen som tidigare gick till friskvårds-
bidraget, använts till olika insatser.  
 
• Under flera år har ”trivselpengar” utbetalats till arbetslagen för att 

möjliggöra gemensamma aktiviteter. Detta som ett led i att skapa en 
bra och trivsam arbetsmiljö. 

 
• ”Hälsoveckor” har genomförts vid två tillfällen. De innehöll en mängd 

olika friskvårdsinsatser som hela arbetslaget eller den enskilde med-
arbetaren kunde delta på. Aktiviteterna genomfördes utanför arbets-
tiden. En gemensam föreläsning genomfördes under arbetstid. Häl-
soveckorna avslutades med en afterwork på Malå hotell. Dessa häl-
soveckor var uppskattade och ca 200 medarbetare deltog. Vid plane-
ringen av tredje hälsoveckan slog pandemin till. 

 
• Malå kommun har varit medarrangör av Cykeltrampet, som har ge-

nomförts vid två tillfällen. Deltagarna skulle genomföra minst 10 akti-
viteter under en månad - promenad - lunka - springa - cykla. 

 
Medarbetarna erbjuds ”förmånscyklar” - leasa en cykel och den bekos-
tas genom ett bruttolöneavdrag som innebär att kostnaden blir lägre. 
 
Nu föreslår ledningsgruppen att ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor in-
förs. Medarbetarna använder bidraget till att betala olika aktiviteter som 
genomförs på fritiden. Det är aktiviteter som erbjuds av entreprenörer 
och föreningar, exempelvis styrketräning, vattengympa, tobaksavvänj-
ning, padel, viktminskningsaktiviteter, lagsporter, massage, ridning, ut-
försåkning m m. 
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Bedömning 
 
Friskvård är hälsofrämjande åtgärder som den enskilde själv kan vidta för 
att behålla eller förbättra sin hälsa. Friskvård kräver ett eget engagemang. 
Hälsa är något man kan bygga upp och utveckla, men är också en färsk-
vara som måste underhållas. 
 
Medarbetaren är ytterst ansvarig för den egna hälsan och sina levnads-
vanor. Positivt om arbetsgivaren kan stimulera medarbetarna till bra val 
av både kost och motion. 
 
Friskvårdsbidrag är en personalförmån/anställningsförmån och inte en 
åtgärd för att minska sjukfrånvaron. Det finns ingen forskning som visar 
sambandet mellan införande av friskvård och minskad sjukfrånvaro. 
Men samtidigt vet vi, genom forskning, att fysisk aktivitet är ett effektivt 
sätt att få människor att må bättre fysiskt och psykiskt. 
 
Skattemyndighetens regler i korthet: 
 
• Arbetsgivaren bestämmer om personalen ska erbjudas ett friskvårds-

bidrag. 
 
• Hur friskvårdsbidraget får användas bestämmer arbetsgivaren utifrån 

den praxis och lagstiftning som finns. Alla i personalen ska erbjudas 
samma villkor. 

 
• Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag 

av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar 
ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och 
rådgivning i samband med rökavvänjning. 

 
• Du får inte använda friskvårdsbidraget för att hyra eller köpa utrust-

ning. 
 
• Du får inte använda friskvårdsbidraget för medlemsavgifter, teorikur-

ser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård. 
 
• Friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde. Du kan få maximalt 

5 000 kronor per år. 
 
• För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktivi-

teten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre 
värde och skattefritt. 

 
• Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta själva motions-

aktiviteten exempelvis startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiske-
kort eller liftkort. 
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Vid ett ev införande av friskvårdsbidrag ges förhoppningsvis många 
medarbetare en möjlighet att genomföra olika aktiviteter som gynnar 
deras mående och hälsa. Samtidigt är det ett antal motionärer som inte 
kommer att ha möjlighet att nyttja förmånen. De som promenerar, 
springer, cyklar eller åker skidor har inga avgifter för sina aktiviteter och 
bidraget får inte nyttjas för inköp av utrustning. 
 
Om införande av friskvårdsbidrag medför att ett antal nya motionärer 
tillkommer och/eller att ett antal slutar nyttja tobaksprodukter då är må-
let uppnått. 
 
• Ledningsgruppen föreslår att Malå kommun som arbetsgivare inför 

ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per år och medarbetare. 
 
• Personalchef får i uppgift att utforma riktlinjer för friskvårdsbidraget. 
 
• Införandet startar midsommar 2022. 
 
• Kostnaden belastar verksamhet 92070 - Personaladministrativa åt-

gärder. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Friskvårdsbidrag införs på 1 000 kronor/år och med-
arbetare. Personalchef får i uppgift att utforma riktlinjer för friskvårdsbi-
draget. Kostnaden belastar verksamhet 92070 - Personaladministrativa 
åtgärder. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Friskvårdsbidrag införs på 1 000 kronor/år och medarbetare. 
 
- Personalchef får i uppgift att utforma riktlinjer för friskvårdsbidraget. 
 
- Kostnaden belastar verksamhet 92070 - Personaladministrativa åtgär-

der. 
 
----- 
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§ 48    Dnr 2022.88/02 
 
Visselblåsarfunktion - riktlinjer och rapporteringsfunktion 
 
Enligt EU-direktiv (EU) 2019/1937, kommer nya rättsliga skyldigheter 
för samtliga kommuner. Lag (2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden träder i kraft i Sverige den 17 decem-
ber 2021. Samtliga arbetsgivare med mer än 50 anställda inklusive 
kommuner och regioner måste inrätta en visselblåsarfunktion. I lagens 
5 kap ”Interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering 
och uppföljning” framställs de krav som visselblåsarfunktionen ska upp-
fylla.  
 
Funktionen innebär bland annat att kommunen ska ge möjlighet till rap-
portering av misstänkta oegentligheter och överträdelser av lagar och 
regelverk i särskilt utformade rapporteringskanaler. En anställd eller en 
tidigare anställd m fl kan göra en anmälan om de misstänker att någon 
ägnar sig åt oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden. Det är 
viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler från medborgare och 
medarbetare. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars 2022, dnr 
2022.46/02, fattades följande beslut. 
 
- Kommunchef får tillsammans med HR-chef uppdraget att initiera arbe-

tet med införande av visselblåsarfunktion i Malå kommun. 
 

- Slutgiltigt förslag till visselblåsarfunktion presenteras till kommunstyrel-
sens sammanträde senast den 7 juni 2022. 

 
Bedömning 
 
En extern tjänst för inrapporteringsfunktionen köps in. Det finns möjlig-
het att avropa stöd för den utredning som följer på en visselblåsaran-
mälning. 
 
Ett förslag till riktlinjer är nu framtaget. 
 
Malå kommun upprättar således en riktlinje för att möta de rättsliga 
skyldigheterna enligt Lag 2021:890 samt den rapporteringsfunktion som 
krävs. 
 
Ekonomi - Den beräknade årskostnaden är ca 20 000 kr, och med av-
talsmässigt löpande kostnad ett år i taget. En gemensam beställning av 
rapporteringsfunktion görs med Norsjö kommun.  
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Tidplan - Rapporteringsfunktionen är implementerad senast den 17 juli 
2022. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Riktlinjer och inköp av systemstöd för visselblåsar-
funktion godkänns. Kostnaden belastar ansvar 2101, verksamhet 92021 
- Kommunstab.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Riktlinjer och inköp av systemstöd för visselblåsarfunktion godkänns. 
 
- Kostnaden belastar ansvar 2101, verksamhet 92021 - Kommunstab. 
 
----- 
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§ 49    Dnr 2022.102/04 
 
Inköp av matvagnar till tillagningsköket Grytan 
 
De vagnar som har använts för transport och varmhållning av matleve-
ranser till äldreomsorgen är uttjänta och nya behöver inhandlas.  
 
Investeringsplan 2022 behöver utökas med 300 000 kronor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Inköp av matvagnar beviljas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Inköp av matvagnar beviljas. 
 
----- 
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§ 50    Dnr 2022.71/04 
 
Fastställande av anslutningsavgift till Malå kommuns fibernät 
 
Malå kommun har idag en anslutningsavgift på 7 500 kronor inklusive 
moms när man själv gräver och drar in fiber till närmaste anslutnings-
punkt. De projektmedel som vi kan söka ställer krav på en högre anslut-
ningsavgift. För att underlätta för kommande ansökningar av projektme-
del föreslås en höjning av anslutningsavgiften till 17 500 inklusive 
moms. Då kan vi förhoppningsvis hålla den avgiften till alla och slippa 
göra som vid det sista projektet ”Områdesnät Malå 2018”, då vi fick ta 
olika anslutningsavgifter för fem olika byar. 
 
Höjningen kan även motiveras med att man får vara med och betala de-
lar av den kostnad som vi har haft för att få ut fiberkabeln ända från hu-
vudnoden i gamla kommunhuset till den kund som ansluter sig. Nuva-
rande prissättning tar inte hänsyn till den kostnaden. 
 
Tabellen nedan visar anslutningsavgifterna i en del kommuner i Väster-
botten. 
 
Kommun Avgift om man gräver och 

drar in fiber själv. 
Avgift om kommunen 
gräver och drar in fiber. 

Dorotea  20 000 
Storuman  23 125 
Vilhelmina  Offert 
Lycksele 15 000 20 000 
Sorsele 9 000 12 000 
Norsjö  24 000 
Bjurholm 12 000  
Vindeln 21 000  
Nordmaling 14 500 - 20 000  
 
Bedömning 
 
För att vi i fortsättningen ska kunna söka bidragsmedel samt att på ett 
bra sätt kunna underhålla fibernätet föreslås höjningar av anslutnings-
avgiften till Malå kommuns fibernät, MalaMan. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Rune Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Anslutningsavgiften när man själv gräver till närmas-
te anslutningspunkt fastställs till 17 500 kronor inkl moms. Anslutnings-

37



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-05-16 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

avgiften när Malå kommun har samförlagt slang till fastigheten fastställs 
till 20 000 kronor inkl moms.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Anslutningsavgiften när man själv gräver till närmaste anslutnings-

punkt fastställs till 17 500 kronor inkl moms. 
 
- Anslutningsavgiften när Malå kommun har samförlagt slang till fastig-

heten fastställs till 20 000 kronor inkl moms. 
 
----- 
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§ 51    Dnr 2022.86/04 
 
Utökad medfinansiering av utbyggnad av fibernät Lövberg - Näsliden 
inom projektet Digitala Västerbotten Bredband 2020+  
 
Region Västerbotten är projektägare till Digitala Västerbotten Bredband 
2020+, ett samverkansprojekt mellan 10 olika kommuner i Västerbotten. 
Samverkansparterna är: 
 
Bjurholms kommun 
Dorotea kommun 
Lycksele kommun 
 
Malå kommun 
Nordmalings kommun 
Skellefteå kommun 
 
Sorsele kommun 
Storumans kommun 
Vilhelmina kommun 
 
Vännäs kommun 
Umeå Energi AB 
Region Västerbotten 
 
Projektet pågår 2020-03-01--2023-04-30 och finansieras av Europeiska 
Regionala Utvecklingsfonden, Region Västerbotten och deltagande 
kommuner. 
 
Projektets övergripande mål är att genom fortsatt bredbandsutbyggnad 
bidra till den nationella bredbandsstrategins mål där 95 % av alla hus-
håll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 
2020 och 98 % 1 Gbit/s år 2025. 
  
Det finns fortfarande stora områden i Västerbottens län som inte omfat-
tas av tidigare bredbandsprojekt och där marknadskrafter för fortsatt ut-
byggnad saknas. En väl utbyggd IT-infrastruktur ökar möjligheterna att 
tillhandahålla offentlig och kommersiell service, studera, arbeta och be-
driva näringsverksamhet. För att hela Västerbotten ska kunna växa och 
utvecklas krävs att alla kommuner kan erbjuda sina invånare goda möj-
ligheter att leva och verka i länets alla delar på lika villkor oavsett var i 
länet, en av grundförutsättningarna är god tillgång till digital uppkopp-
ling. Västerbotten har som målsättning att 95 % av länets hushåll och 
företag ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 
Mbit/s år 2020 och dessutom också arbeta för att nå målen i den natio-
nella bredbandsstrategin för Sverige. För att närma oss målen är fort- 
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satt bredbandsutbyggnad en förutsättning. Det är projektet som ska bi-
dra till att uppnå satta mål. Syftet med projektet är att minska antalet vi-
ta fläckar på bredbandskartan och på så sätt öka möjligheterna för fö-
retag och hushåll i Västerbotten att ansluta sig till ett fast bredbandsnät 
i de områden där detta ännu saknas. Detta genom utbyggnad av orts-
sammanbindande nät i kommunerna i Västerbotten. 
 
Mål 
 
Projektmålet är att öka antalet möjliga bredbandsanslutningar för före-
tag och hushåll i Västerbottens län genom att varje deltagande kommun 
på lika villkor ges möjlighet att bygga minst ett ortssammanbindande 
nät (OSN) längs prioriterade sträckor. 
 
Målgrupp 
 
Projektets primära målgrupp är företag och hushåll i Västerbotten som 
saknar en fast fiberbaserad bredbandsuppkoppling. Projektets sekun-
dära målgrupper är kommuner och Region Västerbotten vars verksam-
het är avhängig en god IT-infrastruktur för att kunna tillhandahålla servi-
ce och samhällsinformation. 
 
I projektet Digitala Västerbotten 2020+ projekteras en utbyggnad av 
bredband till Näsberg via Strömfors. Projektbudgeten är fastställd till 
1 571 824 kronor med en medfinansiering från oss på 786 000 kronor. 
På grund av ökade drivmedels- och materialkostnader är bedömningen 
att det kommer att krävas ytterligare 350 000 kronor. 
 
Bedömning 
 
Vi når inte bara de 23 projekterade fastigheterna, utan vi har även ett 
ypperligt tillfälle att nå den östra delen av kommunen i och med detta 
projekt. Detta möjliggör, på sikt, att kunna nå Grundträsk samt seder-
mera även redundans i länsnätet över kommungränsen mot Arvidsjaur. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Magnus Rönnbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): En utökad medfinansiering på 200 000 kronor för ut-
byggnad av fibernät Lövberg - Näsliden beviljas. Investeringsplan 2022 
utökas med 200 000 kronor för utbyggnaden. En utökad medfinansie-
ring på 150 000 kronor för utbyggnad av fibernät Lövberg - Näsliden be-
viljas. Kostnaden 150 000 kronor belastar bygdemedel 2022.  
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FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- En utökad medfinansiering på 200 000 kronor för utbyggnad av fiber-

nät Lövberg - Näsliden beviljas.  
 
- Investeringsplan 2022 utökas med 200 000 kronor för utbyggnaden. 
 
- En utökad medfinansiering på 150 000 kronor för utbyggnad av fiber-

nät Lövberg - Näsliden beviljas.  
 
- Kostnaden 150 000 kronor belastar bygdemedel 2022. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 52    Dnr 2022.92/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för 
kommunstyrelsen 2022. 
 
Det som tillkommit är: 
 
- Inköp matvagnar till Grytan 
- Ombyggnation centraliserad administration och kundtjänst 
- Låssystem 
- Kommunbrygga 
- Fibernät Lövberg - Näsliden (Digitala Västerbotten Bredband 2020+) 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Tidigare godkänd investeringsplan 2022 för kommun-
styrelsen upphör att gälla. Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 
2022 godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Tidigare godkänd investeringsplan 2022 för kommunstyrelsen upphör 

att gälla. 
 
- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns. 
 
----- 

42



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-05-16 

Justeringsmännens sign 
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§ 53    Dnr 2022.91/04 
 
Fullmakt att var för sig teckna kommunens koncernkonto, bankkonto 
och bankgirokonto  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-24 om fullmakt att var för sig 
teckna kommunens koncernkonto. Detta beslut behöver upphävas och 
uppdateras. 
 
Följande personer föreslås fr o m 2022-06-01 ha rätt att var för sig teck-
na kommunens koncernkonto, bankkonton samt bankgirokonto till dess 
att annat beslut fattas.  
 
Anna Jonsson, Andrea Larsson, Pia Vesterlund, Jim Lundmark, Lina 
Dahlbäck, Emma Marklund och Ida Bergström.  
 
Dispositionsrätten innebär att ta del av all information om kommunens 
koncernkonto, bankkonto och bankgiro samt disponera dessa på alla 
tillgängliga sätt såsom via internetbank, telefonbank samt personligt be-
sök. De har även rätt att bestämma om autogiro och överföringar av alla 
slag. Dessutom får de lösa in avier, checkar och postväxlar, motta be-
talningar av alla slag, allt för insättning på kommunens koncernkonto, 
bankkonto och bankgirokonto. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Kommunstyrelsens beslut 2017-01-24, § 3 upphör att 
gälla. Kommunstyrelsen ger Anna Jonsson, Andrea Larsson, Pia Ves-
terlund, Jim Lundmark, Lina Dahlbäck, Emma Marklund och Ida Berg-
ström fullmakt att var för sig teckna kommunens koncernkonto, bank-
konto och bankgirokonto fr o m 2022-06-01 till dess att annat beslut fat-
tas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2017-01-24, § 3 upphör att gälla. 
 
- Kommunstyrelsen ger Anna Jonsson, Andrea Larsson, Pia Vester-

lund, Jim Lundmark, Lina Dahlbäck, Emma Marklund och Ida Berg-
ström fullmakt att var för sig teckna kommunens koncernkonto, bank-
konto och bankgirokonto fr o m 2022-06-01 till dess att annat beslut 
fattas. 

 
----- 
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§ 54    Dnr 2022.108/04 
 
Utbetalning av partistöd 2022 - Vänsterpartiet 
 
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 använts 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 av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 
 
Bedömning 
 
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Larsson (ML): Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 
kr betalas ut till Vänsterpartiet. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Väns-

terpartiet. 
 
----- 
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§ 55    Dnr 2022.107/04 
 
Utbetalning av partistöd 2022 - 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 använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket kom-
munallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 december 
och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsin-
tyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska inget parti-
stöd betalas ut till berört parti för kommande år.  
 
Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 
 
Bedömning 
 
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Larsson (ML): Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 11 100 
kr betalas ut till Liberalerna i Malå. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 11 100 kr betalas ut till Libe-

ralerna i Malå. 
 
----- 
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§ 56    Dnr 2022.105/04 
 
Utbetalning av partistöd 2022 - 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 använts 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 av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 
 
Bedömning 
 
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Larsson (ML): Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 
kr betalas ut till Malå Socialdemokratiska arbetarkommun. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Malå 

Socialdemokratiska arbetarkommun. 
 
----- 
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§ 57    Dnr 2022.106/04 
 
Utbetalning av partistöd 2022 - 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 använts 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 av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 
 
Bedömning 
 
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 14 800 kr 
betalas ut till Malålistan. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 14 800 kr betalas ut till Malå-

listan. 
 
----- 
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§ 58    Dnr 2022.109/04 
 
Ansvarsfrihet år 2021 för direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland - Akademi Norr  
 
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akade-
mi Norr har upprättats och fastställs av direktionen. 
 
Kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun har att pröva 
frågan om ansvarsfrihet. 
 
Av revisionsrapporten framgår att revisorerna föreslår att direktionen för 
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet. Det finns inga erinringar mot 
direktionen eller revisionsrapporten, varför ansvarsfrihet bör beviljas. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbun-
det Partnerskap Inland ansvarsfrihet för år 2021. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 

Inland ansvarsfrihet för år 2021. 
 
----- 
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