
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-03-31
(4)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 8.00 – 8.05

Ajournering

Beslutande Emil Stråle (S), ersättare för Maria Stenberg (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Anna Harr (V)
Siv Stenberg (V), ersättare för Petter Lundström (V)
Arne Hellsten (ML)
Matts Hällsten (ML)
Cecilia F Stenlund (L)

Frånvarande utan ersättare är Mats Gustafsson (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr

Utses att justera Arne Hellsten, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen måndag den 3 april 2017, kl 9.30

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65 - 66
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Arne Hellsten

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-31

Anslag sätts upp 2017-04-03 Anslag tas ner 2017-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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§ 66 Dnr 2017.78/00

Yttrande över landstingets övertagande av det regionala utvecklingsan-
svaret samt bildande av en regionkommun med direktvalt regionfull-
mäktige 2018 - Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting och länets kommuner bildade den 1 janua-
ri 2008 Region Västerbotten.

För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet vill Västerbot-
tens läns landsting hos regeringen ansöka om att fr o m den 1 januari 
2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret och därmed även få 
bilda en region med direktvalt regionfullmäktige i samband med valet 
2018. 

Genom att flytta det regionala utvecklingsuppdraget från Region Väster-
botten påverkas dels samverkan kommunerna emellan, dels samverkan 
mellan kommunerna och landstinget.

Om ansökan godkänns av regering och riksdag samlas landstingets 
och kommunalförbundet verksamheter i en ny organisation – Regionen. 
Vidare ska även kvarvarande regionala utvecklingsfrågor på länsstyrel-
sen flyttas över till Regionen, t ex företagsstöd. Till ansökan ska kom-
munernas ställningstagande i frågan biläggas.

Västerbottens läns landsting vill härmed inhämta synpunkter från länets 
kommuner, genom beslut i kommunfullmäktige, på frågan:

Tillstyrker kommunen att Västerbottens läns landsting ansöker hos re-
geringen om att fr o m den 1 januari 2019 få överta det regionala ut-
vecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län” (SFS 2010:630) och därmed också att det i Västerbottens län bil-
das en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2018?

Inför det fortsatta beredningsarbetet med regionbildning bereds kommu-
nerna även möjlighet att lämna synpunkter på:

1. kommunernas inflytande/deltagande i processen att forma den nya 
samverkansmodellen

2. hur den kommunala samverkan ska organiseras.

Västerbottens läns landsting behöver kommunens svar senast den 15 
maj 2017.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Malå kommun tillstyrker att Västerbottens läns 
landsting ansöker hos regeringen om att fr o m den 1 januari 2019 få 
överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt ut-
vecklingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och därmed också att det i 
Västerbottens län bildas en regionkommun med direktvalt regionfull-
mäktige 2018.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun tillstyrker att Västerbottens läns landsting ansöker hos 
regeringen om att fr o m den 1 januari 2019 få överta det regionala ut-
vecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län” (SFS 2010:630) och därmed också att det i Västerbottens län bil-
das en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2018.

-----
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