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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 50     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Dagordningen godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 51    Dnr 2021.149//04 
 
Ansökan om medfinansiering av projektet Next step - förstudie för inter-
nationell växtkraft - Gold of Lapland ekonomisk förening  
 
Gold of Lapland ekonomisk förening ansöker om medfinansiering av 
projektet Next step - förstudie för internationell växtkraft med 30 000 
SEK. Sammanfattningsvis är det en förstudie inför kommande utlys-
ningar för större genomförandeprojekt för internationell växtkraft för små 
och medelstora företag.  
 
Förutom medfinansiering önskar föreningen att en person från varje 
kommun kan delta i styrgruppen för förstudien och att någon från res-
pektive kommun även kan följa med på de två studieresor som planeras 
för att bygga kunskap inför framtiden. Det är en benchmarkingresa till 
finska Lappland och en kunskapsresa till Tyskland. 
 
Förväntat resultat efter projektavslut är: En väl förankrad, finansierad 
och tydlig projektansökan med en handlingsplan för hur företag inom 
besöksnäringen inom Gold of Lapland kan möta de nya hållbarhetskra-
ven, kunskapskraven och förväntningarna från internationella gäster 
och arrangörer. Samt olika lösningar för samverkan, partnerskap och 
projektägarskap. Ansökan ska sändas in så snart möjligheten öppnas 
upp. 
 
Bedömning 
 
Den gemensamma processen från samtal och samsyn till samarbete 
och samhandling är av stor vikt för att realisera idéer och bidra till plats-
baserad hållbar näringslivsutveckling. I Malåbygden pågår främjande-
processer knutna till turism- och besöksnäringen av flera organisationer 
och det finns både utvecklingsidéer och investeringsplaner bland flerta-
let aktörer. Huruvida detta projekt bedöms viktigt eller inte för att främja 
och stimulera dessa skiljer sig åt bland aktörer i näringen som tillfrågats 
vid handläggning av befintligt 
ärende.  
 
Det har aviserats stora behov av medfinansiering under de kommande 
åren, inte minst inom ramen för Region 10-samverkan och Decennium 
(10-årigt näringslivsfrämjande utvecklingsprogram) och nästkommande 
programperiod för Lokalt Ledd Utveckling som verktyg för finansiering 
av lokala utvecklingsidéer. Parallellt, specifikt knutet till turism- och be-
söksnäringsföretagen, fortgår Region Västerbottens främjande arbete 
”Västerbotten Experience”.  
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Utöver ovan råder det i nuläget osäkerhet om interna budgetmedel för 
basverksamheten 2022 - 2025 samtidigt som nuvarande projektfinan-
siering avslutas 2021 och 2022 (projekt NiMR och projekt 1,76), i kom-
bination med att fokus i utvecklingsarbetet och uppdraget förändras 
med ny tjänstepersonsorganisation – Utvecklings- och arbetsmarknads-
enheten. Därtill kommer Menis satsning på utveckling av Malå som be-
söksdestination genom Tjamstan - backe, hotell och camping samt att 
Malå kommun redan finansierar projekt som ägs av Gold of Lapland. 
Mot denna bakgrund förordas avslag på ansökan om medfinansiering 
av förstudie Next Step. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Ansökan om medfinansiering av projektet Next step - 
förstudie för internationell växtkraft - avslås. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Ansökan om medfinansiering av projektet Next step - förstudie för in-

ternationell växtkraft - avslås. 
 
----- 
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§ 52    Dnr 2021.147//04 
 
Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival i Malå 2022 - Gold of 
Lapland ekonomisk förening  
 
Gold of Lapland ekonomisk förening ansöker om medfinansiering av 
Vinterfestival i Malå 2022 med 70 000 SEK. Planen är att arrangera 
Vinterfestivalen i februari 2022. 
 
Inom ramen för projektet 1,76 finns medel reserverade för ”Satsning på 
större event i samarbete med näringsliv och föreningsliv i Malå” med ett 
förväntat resultat samverkan med näringsliv och föreningsliv samt att 
eventet attraherar minst 1 500 besökare. 
 
Bedömning 
 
Ett event är ett bra sätt att stärka lokalsamhället. Det finns flera goda 
exempel på detta i Malåbygden genom åren. Dessa arrangemang har 
många gånger genomförts utan medfinansiering från Malå kommun 
bortsett från att arrangören söker kultur- och eller fritidsbidrag inom ra-
men för kommunens föreningsbidrag.  
 
Projektet Mervärde Malå har ambitionen att skapa lokal finansiering till 
lokala insatser. Arbetet med Projekt Mervärde har pågått en tid (7 före-
tag är i nuläget anslutna till Mervärde Malå) och Malå kommun har se-
dan tidigare gått in med resurser för detta ändamål. Malå kommun är en 
av finansiärerna i Leader Skellefteå Älvdal som beviljat finansieringen 
av projekt Mervärde Malå. Arbetstid inom projektets ram ingår i finan-
sieringen av Vinterfestivalen. Gold of Lapland har även tidigare arbetat 
med finansieringslösningar av liknande art inom projektet INTILL, vilket 
Malå kommun också medfinansierat.  
 
Tillväxtverket har våren 2021 granskat Malå kommuns insatser och fi-
nansiering genom projektet 1,76 för år 2020. Tillväxtverket har ifråga-
satt att statsstöd gått till satsningar genomförda av det kommunala bo-
laget Malå Energi- och Industri AB (Meni). Malå kommun har inkommit 
med förklaringar/förtydliganden och planen för 2021 års statsstöd har 
korrigerats. Efter godkännande av Tillväxtverket har 2021 års statsstöd i 
juli utbetalats till Malå kommun. Detta bör beaktas då både stort fokus 
och förväntad effekt av ett event som Vinterfestivalen bedöms landa i 
Tjamstan - backe, hotell och camping. Mot denna bakgrund bör kom-
munstyrelsen inte förorda medfinansiering av Vinterfestivalen från pro-
jektet 1,76. Om kommunstyrelsen likväl förordar finansiering av Vinter-
festivalen bör bred medverkan av näringsliv och föreningsliv i Malå 
kommun säkerställas. 
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival i Malå 
2022 beviljas, under förutsättning att 15 Malåföretag (exklusive kommu-
nala bolag) samt fyra föreningar (varav en med säte utanför centralor-
ten), är partners till eventet. Kostnaderna belastar verksamhet 220 - Nä-
ringslivsbefrämjande åtgärder, projekt 5780 - Tillväxtverket, näringslivs-
utveckling i Malå. Faktureras Malå kommun senast 2021-12-23. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival i Malå 2022 beviljas, 

under förutsättning att 15 Malåföretag (exklusive kommunala bolag) 
samt fyra föreningar (varav en med säte utanför centralorten), är part-
ners till eventet.  

 
- Kostnaderna belastar verksamhet 220 - Näringslivsbefrämjande åtgär-

der, projekt 5780 - Tillväxtverket, näringslivsutveckling i Malå.  
 
- Faktureras Malå kommun senast 2021-12-23. 
 
----- 
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§ 53    Dnr 2021.148//08 
 
Tecknande av projektparts godkännande av deltagande i Vinnovapro-
jektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning, steg 3  
 
Luleå tekniska universitet, Centrum för distansöverbryggande teknik vid 
LTU driver projektet Rural ICT Testbed – #fulltäckning tillsammans med 
samarbetspartners från akademi, industri, offentlig sektor och använ-
darorganisationer. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för god 
mobiltäckning i hela landet och arbetar såväl med tekniska lösningar 
som påverkans- och policyarbete. Hemsidan www.fulltäckning.se be-
skriver det arbete som hittills bedrivits och resultatet. 
 
VINNOVA har beslutat om en ny fas, steg 3, under perioden 1 februari 
2021 till 31 januari 2023 med 20 MSEK i kontant finansiering. Fokus för 
denna fas är uppskalning och att idéer och lösningar tas närmare mark-
naden. Konkret omfattar planerna för denna fas bl a utbyggnad av hög-
mast- och off grid-lösningar i glesbygder där kommersiell utbyggnad in-
te ser ut att bli av. 
 
Malå kommun med flera kommuner inbjuds nu till deltagande i projektet 
där en möjlig utveckling är en utbyggnad på utvalda platser. Deltagande 
i projektet innebär att kommunerna blir del i projektet och att budget till-
delas efter de principer projektägaren Luleå tekniska universitet ställt 
upp. Utöver detta förväntas respektive part medverka i projektet med 
egen tid motsvarande en kostnad om 200 000 SEK över två år, tidspe-
rioden 2021 - 2023. Det noteras också att projektet är berett att delfi-
nansiera installationer med projektmedel från VINNOVA med 30 % av 
totalkostnaden. 
 
Våren 2021 genomförde utvecklings- och arbetsmarknadsenheten en 
kartläggning av mobiltäckning i Malå kommun genom att per telefon till-
fråga hushåll i ett antal byar. Resultatet av behovskartläggningen visar 
att vissa byar helt saknar mobiltäckning och att det i andra byar finns 
mobiltäckning i viss del av byggnaden. I ett antal byar finns god mobil-
täckning. På grund av pandemin har antalet personer som jobbar på di-
stans från fast boende och fritidshus i Malå kommun ökat. I ett av de till-
frågade hushållen var antalet distansarbetande 25 personer. Vår rund-
ringning till hushållen har skapat förväntningar på återkoppling och åt-
gärder. 
 
Bedömning 
 
På samma sätt som kommunen har tagit ledartröjan i bredbandsutbygg-
naden bör vi också ta det när det gäller att påverka kommunens mobil-
täckning. I dag har ingen av de stora operatörerna något samhällsan-
svar utan alla investeringar sker utifrån lönsamhet. Att delta som part i 
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#fulltäckning kan ge Malå kommun tillgång till kompetens, påverkans-
möjligheter och även möjlighet till att göra satsningar i områden. 
 
Både Vasa Vind och ekonomiska föreningen Vårvind har visat intresse 
för att undersöka möjligheten till att etablera en teknisk lösning för att 
förstärka täckningen i vissa områden. Dock har Vasa Vind uttryckt tvek-
samhet till #fulltäckning, bl a till budgeten och dess fördelning samt att 
presenterad budget bör kunna inrymma resurser till förstudie. Med hjälp 
av #fulltäckning kan dock nästa steg vara att genomföra en studie för 
att ge förutsättningarna för en eventuell fortsättning. Det kräver emeller-
tid att projektmedverkan är prioriterad av kommunstyrelsen och att 
tjänstepersoner med kompetens inom området avsätter tid för detta 
uppdrag, inte minst för att Malå kommun ska uppnå målet med förstudi-
en och säkra medfinansieringen. Medverkan i #fulltäckning ligger i linje 
med Lokal utvecklingsstrategi Malå 2030 (LUS) och de föreslagna prio-
riteringarna Malå en kommun med platsbaserad hållbar näringslivsut-
veckling och Malå, en plats med hållbara livsmiljöer att bo, leva och ver-
ka i. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Malå kommun tecknar projektparts godkännande till 
Vinnovaprojektet #fulltäckning och förbinder sig att avsätta tid/eget ar-
bete upp till motsvarande 75 000 SEK. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Malå kommun tecknar projektparts godkännande till Vinnovaprojektet 

#fulltäckning och förbinder sig att avsätta tid/eget arbete upp till mot-
svarande 75 000 SEK. 

 
----- 
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§ 54    Dnr 2021.98//01 
 
Fastställande av Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 
 
Ny regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020 - 2030, Västerbot-
ten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft, har anta-
gits av regionfullmäktige. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2020 
- 2030) riktar sig till hela Västerbottens län, en hållbar region, inom vilka 
de olika kommunernas behov skiljer sig åt. Mål, behov och prioriteringar 
måste därför anpassas efter varje kommuns specifika förutsättningar.  
 
Malå kommun har genomfört analys- och skrivprocessen på tjänsteper-
sonnivå. Funktioner från olika avdelningar har bidragit med framtagning 
av en ny Lokal utvecklingsstrategi (LUS) 2030. Malå kommuns Över-
siktsplan (ÖP) utgör kommunens övergripande strategiska dokument. 
Malå kommuns LUS har samordnats med ÖP och anpassats utifrån 
RUS för Västerbottens län 2020 - 2030. Kommunstyrelsens politiker har 
gjort prioritering av globala mål och indikatorer med sikte mot Malå 
2030 – En levande plats och En cirkulär plats. Representanter för nä-
ringslivet i Malå kommun och det kommunala bolaget Meni AB har in-
kommit med synpunkter, vilka i möjligaste mån har beaktats. Innehållet i 
LUS har samordnats med Malå kommuns integrationsstrategi och med 
förslaget till reviderad Serviceplan för Malå kommun samt med Malå 
kommuns yttrande över ny Regional Livsmedelsstrategi, som är under 
framtagande av Region Västerbotten. LUS ska vara vägledande i ut-
vecklingsarbetet fram till 2030. Malå – en attraktiv HÄR olikheter skapar 
utvecklingskraft. Vår gemensamma strategi ska fungera som en kom-
pass och ett verktyg för alla verksamheter och aktörer i kommunen, i 
det dagliga utvecklingsarbetet samt vid ansökan av projektmedel ur in-
ternationella, nationella och regionala fonder och program.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 75 att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning, där det bör framgå om mätetalen är lokala el-
ler kommer från Kolada, och säkerställa att samtliga verksamheter kan 
följa upp mätetalen.  
 
Följande justeringar har gjorts sedan ärendet återremitterades (sidhän-
visning fullständig version). 
 
Sid 22 - 23: 
 
- Prioriterade mätetal från workshop med kommunstyrelsen 2021-03-31. 

Referensvärden hämtade från Kolada, kvinnor och män i belysning 
samt från kommunens egen statistik. Uppgift kompletterad i strategin. 
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- Mätetalet under mål 13 ”75 % av alla möten ska genomföras digitalt” 
har tagits bort då uppföljningen blir svår och det kanske egentligen är 
mer ett mål. 

 
- Ytterligare mätetal kopplade till de övergripande målen; En levande 

plats år 2030, En cirkulär plats år 2030. Referensvärden hämtat från 
Kolada och Jordbruksverkets statistikdatabas. Uppgift kompletterad i 
strategin. 

 
- Mätetalet under mål 2 ”Jordbrukets och skogsbrukets omsättning” har 

omformulerats något utifrån tillgången till referensvärden, vilka också 
uppdaterats. 

 
- Mätetalet under mål 2 ”De förädlande livsmedelsföretagens omsätt-

ning”, hade inte Region Västerbotten möjlighet att leverera referens-
värden på, det togs bort.  

 
Sid 24 - 25: 
 
- Mätetalen under mål 3 ”Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, 

diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna” samt ”Dödlighet i själv-
mord” samt ”Nedsatt psykotiskt välbefinnande bland skolelever” 
återfanns inte referensvärden på, så de togs bort. 

 
- Samtliga mätetal under mål 4 God utbildning för alla, har omarbetats 

tillsammans med chef för barn- och utbildningsavdelningen. 
 
- Mätetalet under mål 7 ”Förnybara och biobaserade energikällor (Ingen 

fossil kol och olja till uppvärmning och elproduktion)” saknade refe-
rensvärde, det togs bort. 

 
Sid 26: 
 
- Mätetalet under mål 9 ”Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som an-

del av BNP och per capita*” hade inte Region Västerbotten möjlighet 
att leverera referensvärden på, så det togs bort. Även mätetalet ”Ytan 
med fungerande mobiltelefonnät ska öka” med tillhörande referensvär-
de har omformulerats för att möjliggöra uppföljning.  

 
Utöver ovan nämnda justeringar har även redaktionell översyn samt 
layout färdigställts, både i huvudversion och populärversion. 
 
Bedömning 
 
En lokal utvecklingsstrategi är en vägvisare. Processen och strategin 
bygger på en gemensam syn på kommunens mål, behov och priorite- 
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ringar, och öppnar upp för samtal, samsyn, samarbete och samhand-
ling. LUS öppnar därmed upp för transparent samarbete för platsbase-
rad hållbar utveckling och tillväxt i Malå centralort och hela Malåbygden. 
Vi tillsammans, med olika aktörer/parter utanför den egna kommunor-
ganisationen, är Malå, en kommun och plats HÄR olikheter skapar ut-
vecklingskraft.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 32/21. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 10/21. 
Sociala utskottets protokoll, § 9/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 75/21. 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 
fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 fastställs. 
 
----- 
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§ 55    Dnr 2021.141//04 
 
Avgift för tillstånd för registreringslotteri enligt spellagen samt kontrol-
lantarvode  
 
Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmark-
naden och en ny lag trädde i kraft - Spellagen (2018:1138). Det innebär 
vissa förändringar för kommunala lotterier. Kommunen ansvarar från 
och med den 1 januari 2019 bara för så kallade registreringslotterier. All 
annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Enligt spellagen får 
avgifter för registrering och tillsyn (kontrollantarvode) tas ut av kommu-
nen. Registreringsavgiften avser registrering av tillstånd och kontrollant-
arvodet är arvode till den kontrollant som kommunen utsett. 
 
Bedömning 
 
Summan för respektive avgift föreslås vara oförändrad utifrån Spelin-
spektionens rekommendation. Detta speglar även den avgiftsnivå som 
de flesta kommuner har idag, d v s att ansökan om registreringslotteri 
enligt 6 kap 9 § spellagen kostar 500 kronor och att kontrollantarvodet 
är 3 % av lotteriets planerade försäljning. 
 
Ekonomisk konsekvens: 
 
Kommunen har ingen intäkt för lotterier då både avgiften för registrering 
och kontrollantarvodet tillfaller kontrollanten. Kostnaden för kommunen 
är direkt kopplade till mängden inkomna ansökningar. I Malå kommun 
är det endast ett fåtal föreningar som genom åren sökt och innehar till-
stånd för lotterier. Tillstånden kan dessutom räcka upp till fem år enligt 
den nya lagen. Kostnaden, d v s tiden för behandling av ansökningar, 
anses minimal. 
 
Ärendet bedöms jämställt och påverkar flickor/kvinnor, pojkar/män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Kommunfullmäktiges beslut 1994-12-12, § 19 Avgif-
ter för tillstånd och registrering för lotterier enligt §§ 15 och 17 lotterila-
gen upphör att gälla. Avgiften för tillstånd för registreringslotteri enligt 6 
kap 9 § spellagen ska vara 500 kronor. Kontrollantarvodet ska vara 3 % 
av lotteriets planerade försäljning.  
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Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 1994-12-12, § 19 Avgifter för tillstånd och 

registrering för lotterier enligt §§ 15 och 17 lotterilagen upphör att gäl-
la. 
 

- Avgiften för tillstånd för registreringslotteri enligt 6 kap 9 § spellagen  
ska vara 500 kronor. 
 

- Kontrollantarvodet ska vara 3 % av lotteriets planerade försäljning. 
 
----- 
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 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2021-09-13 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 56    Dnr 2021.129//02 
 
Personaladministrativa åtgärder 2021 
 
För år 2021 föreslås att medlen för ”personaladministrativa åtgärder” 
används till att fortsätt att utveckla Malå kommun till en hälsofrämjande 
organisation. Personalchef ges i uppgift att samordna arbete utifrån be-
slut fattade i kommunens ledningsgrupp. De har beslutat: 
 
• En arbetsmiljöutbildning kommer att genomföras under hösten. Mål-

gruppen för denna är chefer/verksamhetsansvariga och skyddsom-
bud. 
 

• Upphandla ett dokumenthanteringsverktyg för rehabilitering. 
 
• Implementering av nytt Samverkansavtal som har slutits mellan ar-

betsgivaren och de fackliga organisationerna. Malå kommuns mål är 
att uppnå en samverkan som tar tillvara medarbetarnas idéer och 
kunskaper som leder till verksamhetsutveckling. Samtidigt ska det ge 
medarbetaren möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling som 
bidrar till en god arbetsmiljö. 

 
Förutom ovanstående planeras för att genomföra en medarbetarunder-
sökning under hösten.  
 
Frågan om att genomföra en personalbefrämjande åtgärd vid årets slut 
kommer att eventuellt ställas till allmänna utskottet/kommunstyrelsen 
längre fram under året. 
 
Budget för 2021: 
 
Personaladministrativa åtgärder verksamhet 
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.  
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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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§ 57    Dnr 2021.124//00 
 
Yttrande över budget och verksamhetsplan 2022 för Kommunalförbun-
det Partnerskap Inland - Akademi Norr  
 
Kommunalförbundets budgetprocess ska tidsmässigt anpassas till med-
lemskommunernas. Direktionen ska arbeta fram ett förslag till budget 
för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och 
ekonomin under budgetåret. Direktionen ska samråda med medlem-
marna om förslaget till budget senast den 15 september. Direktionen 
ska fastställa budgeten under oktober månad. Budgetförslaget ska vara 
tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommu-
nallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs är offentligt. När bud-
geten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som med-
lemmarna ska erlägga till förbundet.  
 
Föreslagen budget för 2022 ligger på 1 999 400 kronor. Det är 840 000 
kronor mer än vad medlemskommunernas medlemsavgift för 2022 blir 
enligt antagen modell för Arbetsmarknadsindex för arbetare och tjäns-
temän inom privat sektor (AKI). För att inte tappa farten på det kompe-
tensarbete som byggts upp under 2021 behöver den ligga på denna 
nivå. Det betyder att medlemsavgiften blir 75 – 80 % högre jämfört med 
2021.  
 
Detta förslag gäller enbart för 2022. Tanken är att om förbundet ska 
fortsätta sin verksamhet efter 2022 så ska förbundet ha goda möjlighet-
er att ”kamma hem” ett ramprogram som kommer att ge förbundet nya 
resurser.  
 
Bedömning 
 
Akademi Norr har erhållit förstudiemedel för att under hela 2021 arbeta 
med att ta fram en ramprogramsansökan som är tänkt att stärka med-
lemskommuners utbildningsorganisationer i en flerårssatsning som för-
bundet initierat där Lapplands Kommunalförbunds fyra kommuner och 
Skellefteå campus ställt sig bakom. 1,5 år in i verksamheten har förbun-
det beviljats projektmedel för 5,8 miljoner samt med beviljade utbild-
ningar räknar man på ett medlemsvärde på ca 7 miljoner. Under perio-
den 2019 - 2021 är och kommer kommunalförbundets resultat att vara 
negativt, men Akademi Norr beräknar att det sparade kapitalet uppgår 
till 2 875 00 kronor från och med 2022. Kommunalförbundet har åbero-
pat en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det 
negativa balanskravsresultatet med hänvisning till direktionens tidigare 
beslut om eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt. Ökningen av 
medlemsavgiften 2022 bedöms som temporär och förbundet bedöms 
leverera in ett större värde tillbaka till kommunerna redan under året 
2022. 
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Budget- och verksamhetsplan 2022 för Kommunal-
förbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr godkänns. Medlemsavgif-
ten 2022 belastar kommunstyrelsens budget. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Budget- och verksamhetsplan 2022 för Kommunalförbundet Partner-

skap Inland - Akademi Norr godkänns. 
 
- Medlemsavgiften 2022 belastar kommunstyrelsens budget. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 58    Dnr 2021.142//82 
 
Tillsättande av ny arbetsgrupp med styrgrupp för projektering av ett 
framtida badhus i Malå kommun  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-12, § 7 att teknisk chef får i upp-
drag att bilda en utredningsgrupp för att ta fram förslag till beslut gällan-
de simhall. 
 
Gruppen har tidigare redovisat målbild med handlingsplan och tidplan: 
 
KS 2019-06-04, § 77, dnr 2019.104/82 
KS 2020-09-08, § 102, dnr 2020.124/82 
KS 2021-03-30, § 54, dnr 2021.65/10. 
 
Vid redovisningarna har statusen för badhuset och inventering av as-
best redovisats samt att tidplanen har justerats. 
 
Under 2021 har upphandlingen asbestsanering uppskjutits t v (föreslås 
att genomföras i samband med projektet badhuset, rivning, renovering, 
nybyggnation). 
 
Nuläget 
 
Med utgångspunkt från tidigare redovisningar bedöms inte en renove-
ring av befintlig anläggning vara en hållbar långsiktig lösning för Malå 
kommuns badhus. 
 
Utredningsgruppen föreslår att en ny arbetsgrupp med styrgrupp tillsätts 
med ett tydligt uppdrag att ta fram mål, vision och en ekonomisk hållbar 
plan för att projektera ett framtida badhus för Malå kommun. 
 
Arbetsgruppen och styrgruppen bör vara representerade av represen-
tanter både för politiska partierna och kommunens ledning, men även 
externa konsulter måste kunna knytas till arbetsgruppen.  
 
I uppdraget bör framgå att även ta fram planer för befintlig anläggning 
kopplat mot det alternativ som man kommer fram till om badhuset. 
 
De ekonomiska aspekterna måste tydliggöras och säkerställas. Följan-
de redovisas kapitalkostnaderna vid en investering på 100 miljoner kr 
och med en genomsnittlig avskrivningstid på 30 år. 
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Tidsaspekten föreslås att under nästa mandatperiod påbörja upphand-
ling och projektering samt att färdigställning kan ske senast år 2028. 
 
Utredning byggnation simhall/sporthall/utebad redovisas september 
2022. 
 
Medel måste avsättas för arbetsgruppens behov. 
 
Bedömning 
 
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både kvinnor 
och män som har behov av tillgång och nyttjande av ett badhus. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Ny arbetsgrupp med styrgrupp med uppdrag att ta 
fram mål, vision och en ekonomisk hållbar plan för att projektera ett 
framtida badhus för Malå kommun tillsätts. Nuvarande arbetsgrupp av-
vecklas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Ny arbetsgrupp med styrgrupp med uppdrag att ta fram mål, vision 

och en ekonomisk hållbar plan för att projektera ett framtida badhus 
för Malå kommun tillsätts. 

 
- Nuvarande arbetsgrupp avvecklas. 
 
----- 

kapitalkostnad år 1 kapitalkostnad år 2 kapitalkostnad år 3
Räntesats avskrivning ränta totalt avskrivning ränta totalt avskrivning ränta totalt

1,5 3333333 1476667 4810000 3333333 1426667 4760000 3333333 1376667 4710000
2,5 3333333 2461667 5795000 3333333 2377667 5711000 3333333 2294667 5628000

Investeringskostnad 100 miljoner kr genomsnittlig avskrivningstid 30 år
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§ 59    Dnr 2021.139//04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2021 
 
Kommunstyrelsens investeringsplan för 2021 revideras enligt följande. 
 
Utgår: Asbestsanering simhall och inköp av gräsklippare samt tak 

Grytan. 
 
Tillkommer: Investering av stängsel runt kommunförrådet för att undvi-

ka att obehöriga har tillträde till området. 
 

Ombyggnad av arbetsförmedlingens lokaler i kommunhu-
set för att inrymma Malåbostadens personal i lokalen. 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Kommunstyrelsens investeringsplan 2021 godkänd 
2021-02-23, § 10 upphör att gälla. Kommunstyrelsens nya investerings-
plan 2021 godkänns.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Kommunstyrelsens investeringsplan 2021 godkänd 2021-02-23, § 10 

upphör att gälla. 
 
- Kommunstyrelsens nya investeringsplan 2021 godkänns. 
 
----- 
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§ 60    Dnr 2021.138//77 
 
Fastställande av Folkhälsopolitiskt program för Malå kommunkoncern 
2022 – 2026  
 
Riksdagen beslutade i juni 2018 om ett omformulerat övergripande folk-
hälsomål och en reviderad målstruktur för folkhälsopolitiken. Syftet med 
förändringen var att skapa en mer långsiktig och förebyggande struktur 
för en mer jämlik hälsa i hela befolkningen och som underlättar folkhäl-
soarbetet på samtliga samhällsnivåer. Målet är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsorådet anser 
att Malå kommun kan bidra på sitt sätt till att skapa dessa samhälleliga 
förutsättningar genom att upprätta ett lokalt folkhälsopolitiskt program. 
 
Förslaget har varit ute på remiss till de politiska partierna i Malå kom-
mun. Liberalerna har inkommit med synpunkter vilka har beaktats i för-
slaget till det folkhälsopolitiska programmet. 
 
Malå kommunkoncerns folkhälsopolitiska program ska vara en naturlig 
del i beslutsprocessen då beslut ska fattas som påverkar invånarnas 
livsvillkor och levnadsvanor i Malå kommun. Syftet med programmet är 
att strukturera, effektivisera och synliggöra kommunens folkhälsoarbete. 
Programmet är tänkt att förtydliga och stärka folkhälsorådets roll som 
pådrivare i hela kommunen för att folkhälsoarbete genomförs. Ärendet 
är neutralt ur ett könsperspektiv. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Inger Selins tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till Folkhälsopolitiskt program för 
Malå kommunkoncern och dess invånare 2022 - 2026 fastställs. Tidiga-
re fastställd sammansättning av Folkhälsorådet upphör att gälla.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till Folkhälsopolitiskt program för Malå kommunkon-

cern och dess invånare 2022 - 2026 fastställs. 
 
- Tidigare fastställd sammansättning av Folkhälsorådet upphör att gälla. 
 
----- 
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§ 61    Dnr 2021.140//00 
 
Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning 
 
Utifrån den organisationsförändring som pågår ändras titulaturen för en 
del delegater. 
 
Delegationer som förslås att tas bort: 
 
5.5 Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyrkan av/avslag på ansökan 
om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen - Länsstyrelsen har tagit 
bort remissförfarandet till kommunerna och kommer inte längre att be-
gära in yttranden. 
 
19.4 Föreläggande när skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång - Skol-
lagen 7 kap 23 § (ska beslutas av kommunstyrelsen) 
 
Delegationer som föreslås att förändras: 
 
3.1 Flytta fordon i vissa fall - Lag om flyttning av fordon (1982:129) (tidi-
gare benämning ”fordonsvrak”) 
 
22.7 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat sätt än 
som anges i skollagen - Rektor (låg tidigare på skolchef) 
 
22.8 Återkallelse av sådant medgivande - Rektor (låg tidigare på skol-
chef) 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Delegationsförteckningen fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Delegationsförteckningen fastställs. 
 
----- 
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§ 62    Dnr 2021.145//00 
 
Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2022 
 
Kommunfullmäktige föreslås ha sammanträden den 
 
 14 mars 
 25 april 
 27 juni 
 24 oktober (nya fullmäktige) 
 28 november 
 5 december (valfullmäktige) 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträ-
desdagar för 2022 fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 

2022 fastställs. 
 
----- 
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§ 63    Dnr 2021.144//00 
 
Fastställande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2022 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om sammanträdesdagar för 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslås ha sammanträden den 
 
 22 februari 
 29 mars 
 7 juni 
 4 oktober 
 8 november 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2022 
fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2022 fastställs. 
 
----- 
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§ 64    Dnr 2021.143//00 
 
Fastställande av utskottens sammanträdesdagar år 2022 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om utskottens sammanträdesdagar för 
2022. 
 
Allmänna utskottet föreslås ha sammanträden den 
 
 31 januari 
 7 mars 
 16 maj 
 12 september 
 17 oktober 
 
Utbildningsutskottet föreslås ha sammanträden den 
 
 1 februari 
 8 mars 
 17 maj 
 13 september 
 18 oktober 
 
Sociala utskottet föreslås ha sammanträden den 
 
 2 februari 
 9 mars 
 18 maj 
 14 september 
 19 oktober 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till utskottens sammanträdesdagar 
år 2022 fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag till utskottens sammanträdesdagar år 2022 fastställs. 
 
----- 
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§ 65    Dnr 2021.146//00 
 
Fastställande av budgetberedningens sammanträdesdagar år 2022 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om budgetberedningens sammanträdes-
dagar för 2022. 
 
Budgetberedningen föreslås ha sammanträden den 
 
 15 mars 
 24 maj 
 25 oktober 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till budgetberedningens sammanträ-
desdagar år 2022 fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag till budgetberedningens sammanträdesdagar år 2022 

fastställs. 
 
----- 
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