MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen – Digitalt sammanträde

2021-03-30

Plats och tid

Kommunkontoret, kl 08.00 - 16.00

Ajournering

Kl 08.05 - 08.10
Kl 09.00 - 10.30
Kl 11.20 - 11.30
Kl 12.05 - 12.55
Kl 13.00 - 13.30

1 (51)

presentation av adm chef/avd chef Ella-Marit Pilto
workshop om Lokal utvecklingsstrategi (LUS)

lunch
Gold of Lapland presenterar projektidéer - Mervärde Malå
samt Vinterfestival
Kl 14.10 - 14.15, 14.45 - 14.55, 15.20 - 15.25

Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V)
Petter Hultdin (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Jeanette Norberg (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Emil Högberg (C), ersättare för Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)

Beslutande

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Inger Selin, teknisk support
Gunnar Harr, enh chef/fritid, § 35-36
Lars Ekberg, personalchef, § 34
Ulrika Bergstedt, Vision, § 34
Patrick Ström, integration, § 38-39

Övriga deltagande

Marie Önnerlöv, enh chef/kom hälso-/sjukvård, § 42
Oskar Sjölund, studie- o yrkesvägled, § 37
Erik Lindblom, skolchef § 31
Elin Nilsson, miljö- o byggchef, § 31
Ella-Marit Pilto, avd chef/allm avd, § 31
Charlotte Hultdin (S), ej tjg ersättare

Utses att justera

Cecilia F Stenlund, ersättare Siv Stenberg

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret fredag den 9 april 2021, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

29 - 60

Catrin Björck
Ordförande

Lennart Gustavsson
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-30

Anslag sätts upp

2021-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2021-05-03
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§ 29
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2021-03-30
§ 30
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Dnr 2021.68/04

Fastställande av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkl riktlinjer
för resultatutjämningsreserv - Malå kommun
Ekonomienheten har arbetat fram Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkl riktlinjer för resultatutjämningsreserv för Malå kommun.
För att kunna avsätta del av 2020 års positiva resultat krävs att kommunfullmäktige fastställer dessa riktlinjer.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkl
riktlinjer för resultatutjämningsreserv - Malå kommun fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkl riktlinjer för resultatutjämningsreserv - Malå kommun fastställs.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2021.57/04

Årsredovisning 2020
Allmänna avdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för 2020
års förvaltning.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Årsredovisning för 2020 års förvaltning för
Malå kommun godkänns.
Petter Hultdin (V): Årsredovisning för 2020 års förvaltning för Malå kommun godkänns med följande ändring. På sida 22, under rubriken 2.5.2.2
Malå Energi & Industri ska meningen ”Kommunstyrelsen bedömer att
bolaget har uppfyllt sitt uppdrag och hållit sig inom sina kommunala befogenheter.” ändras till att lyda ”Kommunstyrelsen bedömer att bolaget
inte har uppfyllt sitt uppdrag och hållit sig inom sina kommunala befogenheter.”.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Gustavssons förslag.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Årsredovisning för 2020 års förvaltning för Malå kommun godkänns.
----RESERVATION
Petter Hultdin (V) och Siv Stenberg (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Petter Hultdins förslag.
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Dnr 2021.42/10

Uppföljning av samtliga internkontrollplaner 2020
Styrelsen och nämnderna ska varje år upprätta en särskild plan för den
interna kontrollen. Uppföljning av internkontrollplanen ska göras och
ska innehålla omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt
vidtagna åtgärder. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över samtliga
nämnders verksamhet och har därmed ansvaret för den interna kontrollen på ett kommunövergripande plan och ska redovisa sammanställningen av rapporterna från föregående år till kommunfullmäktige senast
i april månad.
Omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden upphörde 2020-06-30. Dessa tidigare nämnders verksamheter ligger från och med 2020-07-01 under kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen – Uppföljning
Miljö- och byggnämnden – Uppföljning
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 16/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Hultdin (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Sammanställningen av styrelsens/nämndernas uppföljning av internkontrollplaner godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Sammanställningen av styrelsens/nämndernas uppföljning av internkontrollplaner godkänns.
-----
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Dnr 2021.56/04

Fastställande av Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i
Malå kommun
För att planerings-, budget- och uppföljningsprocessen ska flyta under
arbetsåret är det viktigt att alla inblandade - nämnder, styrelse, styrelser
i kommunalägda bolag, enskilda politiker och tjänstemän - känner till
när, hur och av vem olika beslut ska fattas, hur beslutsunderlag ska se
ut, hur uppföljning ska gå till etc.
Styrprinciperna har uppdaterats utifrån den nya politiska organisationen
med en kommunstyrelse med utskott.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Styrprinciper för budgetoch uppföljningsprocessen i Malå kommun fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommun fastställs.
-----
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2021-03-30
§ 34

Dnr 2021.59/02

Åtgärder med anledning av utredning av arbetsmiljön vid Malå kommunhus
Indikationer om hög arbetsbelastning, oro med anledning av pågående
omorganisation samt otydlig rollfördelning/ansvarsfördelning mellan
tjänstepersoner och politiker har framkommit.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06, § 127 att
- Personalchefen får i uppdrag att utreda arbetsmiljön i kommunhuset
- Utredningen redovisas i kommunstyrelsen 2021-02-23.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23 redovisade Janne
Ask Consulting AB i Arvidsjaur genomförd utredning. I dagens sammanträde lyfts frågan om eventuella åtgärder utifrån utredningens resultat.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunchefen får i uppdrag att utifrån dagens dialog ta fram ett förslag på åtgärder som leder till utveckling av
arbetsmiljön i kommunhuset. Förslaget redovisas i kommunstyrelsen
2021-06-08.
BESLUT
- Kommunchefen får i uppdrag att utifrån dagens dialog ta fram ett förslag på åtgärder som leder till utveckling av arbetsmiljön i kommunhuset.
- Förslaget redovisas i kommunstyrelsen 2021-06-08.
-----
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Kommunchef, personalchef
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Dnr 2021.46/04

Begäran om undantag från Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, för genomförande av kick-start 2021 på grund av corona-pandemin
Varje år fastställs kommande års Regler för bidrag till föreningar och
studieförbund, samt nominering av stipendiater i Malå kommun. Bidragsreglerna för 2021 fastställdes av kommunstyrelsen 2020-11-10.
Kultur och tekniska enheten önskar nu göra ett avsteg från reglerna i
syfte att hjälpa föreningar som drabbats hårt av coronapandemin.
Efter dialog med föreningar och arrangörer av aktiviteter så finns en stor
oro, inte bara i Malå utan i hela Sverige, att det blir svårt att locka tillbaka framför allt ungdomar till aktiviteter. Vi vill ha möjlighet att ge ett särskilt stöd till insatser för att locka tillbaka så många som möjligt till olika
aktiviteter. Det skulle kunna vara riktade aktiviteter för omstart som
marknadsföring, kick off träffar, prova på tillfällen. Allt för att få en kickstart efter pandemin så att våra ungdomar inte blir sittandes hemma.
Bedömning
Kultur och tekniska enheten föreslår att ett tillfälligt bidrag 2021 på
3 000 kr/aktivitet eller förening införs till kick-start efter pandemin för att
locka tillbaka barn och ungdomar i aktivitet. Genom att göra ett undantag från beslutade Regler för bidrag till föreningar och studieförbund,
hjälper kommunen föreningarna att komma igång med sin verksamhet
igen efter pandemin.
BESLUTSUNDERLAG
Gunnar Harrs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 26/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Hultdin (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Ett tillfälligt bidrag 2021 på max 3 000 kr/aktivitet eller förening införs till kickstart av verksamheter efter pandemin. Kostnaden belastar verksamhet
300 - Allmän fritidsverksamhet.
BESLUT
- Ett tillfälligt bidrag 2021 på max 3 000 kr/aktivitet eller förening införs
till kick-start av verksamheter efter pandemin.
- Kostnaden belastar verksamhet 300 - Allmän fritidsverksamhet.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Nina Olofsdotter
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Dnr 2021.45/04

Begäran om undantag från Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, samt nominering av stipendiater 2021 på grund av corona-pandemin
Varje år fastställs kommande års Regler för bidrag till föreningar och
studieförbund, samt nominering av stipendiater i Malå kommun. Bidragsreglerna för 2021 fastställdes av kommunstyrelsen 2020-11-10.
Kultur och tekniska enheten önskar nu göra ett avsteg från reglerna i
syfte att hjälpa föreningar som drabbats hårt av coronapandemin.
På grund av pandemin så har många föreningar inte kunnat genomföra
aktiviteter och arrangemang under 2020, vilket inneburit att föreningarnas intäkter har minskat drastiskt. Detta skulle med nuvarande regler
för föreningsbidraget innebära att många föreningar i kommunen inte
kommer att få ett lika stort bidrag från kommunen vid årets ansökningsomgång för föreningsbidragen.
Kultur och tekniska enheten föreslår att årets utbetalning av föreningsbidrag och aktivitetsbidrag som lägst utgår från 2019-års redovisade aktiviteter. Förra årets utbetalning i föreningsbidrag (aktivitetsbidrag, lokalbidrag, och anläggningsbidrag) utgick till 183 353 kr, varav 73 283 kr
var aktivitetsbidrag. Lokal- och anläggningsbidrag berörs inte av detta
undantag.
Bedömning
Genom att göra ett undantag från beslutade Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, samt nominering av stipendiater i Malå kommun 2021, hjälper kommunen föreningarna att komma igång med sin
verksamhet igen efter pandemin.
BESLUTSUNDERLAG
Gunnar Harrs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 25/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Undantag från Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, samt
nominering av stipendiater i Malå kommun 2021 tillåts p g a coronapandemin. Som lägst kan en förening vara bidragsberättigad enligt 2019års redovisade och godkända aktiviteter och i övrigt betalas bidrag ut
enligt fastställda regler.
Justeringsmännens sign
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Nina Olofsdotter
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BESLUT
- Undantag från Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, samt
nominering av stipendiater i Malå kommun 2021 tillåts p g a coronapandemin.
- Som lägst kan en förening vara bidragsberättigad enligt 2019-års redovisade och godkända aktiviteter och i övrigt betalas bidrag ut enligt
fastställda regler.
-----
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2021-03-30
§ 37

Dnr 2021.50/62

Fastställande av mål och regler för feriearbetsverksamheten 2021
De ekonomiska förutsättningarna för verksamheten föregående år var
en budget på 350 tkr samt ett statsbidrag för feriearbete. Inför sommaren 2021 är budgeten minskad till 300 tkr och inget beslut om statsbidrag är fattat.
30 % av ungdomarna i målgruppen feriearbetade 2020 med kommunal
lön. En andel som minskat väsentligt de senaste åren och bidragit till att
verksamheten hållit budget trots mindre ram.
Antalet killar och tjejer i ålder för kommunalt feriearbete är sommaren
2021 är något färre jämfört med ifjol.
Då Malå kommun står inför framtida utmaningar vad gäller kompetensförsörjning bör feriearbete inom kommunens organisation ses som ett
strategiskt instrument att ge unga killar och tjejer insyn och väcka intresse till fler yrken/yrkeskategorier än de traditionella feriearbetena.
Det råder dock osäkerhet, i pandemitider, hur tillgång till arbetsplatser
för feriearbetande ungdomar kommer att se ut till sommaren.
Löneuppräkning har inte skett sedan 2017 då lönen räknades upp med
fyra kronor per timme till 57 kr/tim generellt och 62 kr/tim för arbete
inom kommunens äldre- och handikappomsorg.
Inför sommaren 2021 föreslås en höjning av timlönen med två (2) kr.
Den differentierade lönesättningen, där feriearbete inom äldre- och handikappomsorg premieras, föreslås kvarstå inför denna sommar då det
bidragit till intresse för arbetsområdet vilket är viktigt då Malå kommun
som arbetsgivare sannolikt står inför ett stort rekryteringsbehov inom
omsorgssektorn i framtiden. Det är dock i skrivande stund högst osäkert
om det kan erbjudas feriearbete inom den verksamheten p g a pågående pandemi.
Av budgetskäl kan inte ”8:or i vården” erbjudas.
Som alternativ till traditionellt feriearbete kommer Malå Sommarentreprenör att erbjudas under ledning av utvecklingsavdelningen.
Mål för feriearbetsverksamhet år 2021
- Meningsfulla arbeten med god handledning ska erbjudas.
- Handledarutbildning för föreningar och kommunala arbetsplatser ska
erbjudas.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Oskar Sjölund, löner
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- Bidra till intresse att prova arbetsplatser utan begränsning vad gäller
traditioner och normer.
Regler och villkor för feriearbeten 2021
Killar och tjejer som gått ut årskurs 9 och gymnasieelever med sommarlov har under sommaren 2021 möjlighet till feriearbete genom kommunen, där lön eller handledararvode utgår.
Feriearbetarna ska vara mantalsskrivna och bosatta i kommunen.
Feriearbete omfattar 4 perioder om 2 veckor per period (8 tim/dag * 10
dagar = 80 tim).
Som alternativ till 8-timmarsdagar har arbetsplatser möjlighet att erbjuda 6-timmarsdagar i de fall det passar verksamheten bättre (6 tim/dag *
13 dagar = 78 tim).
Perioderna går att ändra för att exempelvis passa arbetsplatsens/föreningens verksamhet bättre.
Varje kommunal arbetsplats eller förening som åtar sig feriearbetare har
ansvaret för arbetsmiljön samt ska tydligt utse arbetsledare/handledare
för feriearbetarna.
Arbetsuppgifterna ska kunna hänföras till arbetsgivarens/föreningens
verksamhetsområde.
Enskild arbetsgivare har möjlighet att få handledararvode. För 1 - 3
ungdomar utbetalas 250 kr/dag/ungdom under högst 10 dagar. För därutöver samma period är handledararvodet 100 kr/dag/ungdom. Handledararvode till enskild arbetsgivare kan maximalt uppgå till 15 000 kronor. Handledararvode betalas bara ut till företag som anmält intresse att
bereda ungdomar i målgruppen arbete. Rekvisition om handledararvodet inlämnas senast den 15 september.
Föreningar som åtar sig arbetsledning för feriearbete och deltar i handledarutbildning har rätt till handledararvode om 1 500 kr/period.
Lön för feriearbeten inom kommunal verksamhet och för feriearbetare
hos föreningar inom Malå kommun betalas av kommunen.
Förtur och andra förändringar av feriearbete kan ges av särskilda skäl.
Feriearbetande ungdomar med kommunal lön ska vara anmälda vid
kommunens feriearbetsverksamhet.
Justeringsmännens sign
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Lön för feriearbete fastställs till 59 kr/timme. För arbete i kommunens
äldre- och handikappomsorg 64 kr/timme.
Malå Sommarentreprenör
Under ledning av utvecklingsavdelningen, vad gäller budget, planering,
organisation, handledare och genomförande, kommer Malå Sommarentreprenör att erbjudas. Det är ett alternativ till traditionellt feriearbete
och syftar till att ungdomar i målgruppen ska få möjligheten att utveckla
sina entreprenöriella kompetenser under sommaren. Regler (målgrupp,
verksamhetstid, startkapital och antalet deltagare m m) fastställs i dialog med utvecklingsavdelningen.
BESLUTSUNDERLAG
Oskar Sjölunds tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 15/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Mål och regler för feriearbetsverksamheten år 2021 godkänns.
BESLUT
- Mål och regler för feriearbetsverksamheten år 2021 godkänns.
-----
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Dnr 2021.52/13

Information om verksamhet 600 - inflyttning och integration - samt bildande av en kommunal styrgrupp
För att nå gemensamt uppsatta mål i strategin för integration saknas
samsyn och samhandling på en övergripande tjänsteperson-/ledningsnivå och tydlig styrning från politiken. Det övergripande arbetet bör kartläggas för att utvärdera kommunens arbete med mottagande och integration. Utvecklingsgruppen begärde information om integrationsarbetet
i Malå kommun.
- Hur många omfattas av integrationsarbetet?
- Vilka kategorier?
- Hur mycket resurser (personal/pengar)
- Fördelning mellan insatser?
Framtagandet av information ledde till en sammanställning av det uppdrag och arbete som utförs främst inom verksamhet 600 och delges
härmed kommunstyrelsen för kännedom.
För en fullständig helhetsbild av integrationsarbetet i Malå kommun bör
motsvarande genomlysning inhämtas från utbildningsavdelningen, arbetsmarknadsenheten, omsorgsavdelningen och arbetsförmedlingen.
När fullständig information tagits fram kan det övergripande arbetet
kartläggas för att utvärdera kommunens arbete med mottagande och integration.
Bedömning
Rapporten resulterar i ett underlag till fastställandet av strategin för fortsatt arbete med integration.
Ärendet är neutralt ur ett könsperspektiv och främjande ur ett integrationsperspektiv.
BESLUTSUNDERLAG
Patrick Ströms tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 24/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2021.51/13

Godkännande av Strategi för integration Malå kommun 2021 - 2025
Malå kommun har att anta en ny integrationsstrategi för att tydliggöra
vad Malå kommun, utifrån ett helhetsperspektiv, vill med mottagandet
och integrationen på kort och lång sikt 2021 - 2025. I samarbete med
utbildningsavdelningen, sociala avdelningen samt utvecklings- och arbetsmarknadsavdelningen har strategin tagits fram för att tydliggöra och
tillsammans arbeta för gemensamma mål.
Strategi för integration Malå kommun 2021 - 2025 visar på Malå - en attraktiv plats där olikheter skapar utvecklingskraft, en strategi som samspelar och stärker arbetet med Översiktsplan (ÖP) och Lokala utvecklingsstrategin (LUS). Strategin ersätter den av kommunfullmäktige tidigare fastställda Integrationsstrategi för Malå kommun.
Bedömning
Vår integrationsstrategi är utarbetad för att mottagandet av nyanlända
och inflyttade till vår kommun likväl integrationen ska fungera på längre
sikt. Det är viktigt att kommunen genom samsyn och samhandling, i
samverkan med andra aktörer, arbetar långsiktigt med fokusområden.
Ärendet är neutralt ur ett könsperspektiv och främjande ur ett integrationsperspektiv.
BESLUTSUNDERLAG
Patrick Ströms tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 23/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Hultdin (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Strategi
för integration Malå kommun 2021 - 2025 godkänns. Tidigare fastställd
Integrationsstrategi för Malå kommun upphör att gälla.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Strategi för integration Malå kommun 2021 - 2025 godkänns.
- Tidigare fastställd Integrationsstrategi för Malå kommun upphör att
gälla.
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Dnr 2021.44/01

Fastställande av innehåll, arbetsprocess och tidplan för framtagande av
ny Lokal Utvecklingsstrategi (LUS) 2030 för Malå kommun
Regionfullmäktige har antagit ny Regional Utvecklingsstrategi för Västerbotten (RUS) 2020 - 2030, Västerbotten - en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft..Den Regionala Utvecklingsstrategin 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 påbörjat analys- och skrivprocessen på tjänstepersonnivå, funktioner från olika avdelningar bidrar med framtagning av en
ny Lokal Utvecklingsstrategi (LUS) 2030. Malå kommuns Översiktsplan
(ÖP) utgör kommunens övergripande strategiska dokument. Malå kommuns LUS ska samordnas med ÖP och anpassas utifrån RUS för Västerbottens län 2020 - 2030. LUS ska vara vägledande i utvecklingsarbetet fram till 2030, Malå - en attraktiv kommun där olikheter skapar utvecklingskraft. Vår gemensamma strategi ska fungera som en kompass
och ett verktyg för alla verksamheter och aktörer i kommunen, i det dagliga utvecklingsarbetet, samt vid ansökan av projektmedel ur internationella, nationella och regionala fonder och program. Processen och strategin bygger på en gemensam syn på kommunens mål, behov och prioriteringar, och öppnar upp för samtal, samsyn, samarbete och samhandling. Nedan presenteras förslag till innehåll för ny LUS i Malå kommun.
Innehållsförteckning
1 Inledning
2 Centrala förutsättningar och begrepp
3 Syfte
4 Metod
5 Övergripande hållbarhetsmål
En levande plats år 2030
En cirkulär plats år 2030
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6 Utvecklingsbehov och prioriteringar
Malå - en nytänkande och smart kommun
Malå - en kommun med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling
Malå - en nära tillgänglig kommun
Malå - en kommun med hållbara livsmiljöer att bo, leva och verka i
Malå - en hälsofrämjande kommun
Malå - en kommun rik på kompetenser
7 Genomförande
a. Kommunikation
b. Samhandling, samverkan med övriga aktörer, interna och externa
c. Hur främjar LUS Malå - en levande plats år 2025, 2030?
d. Hur främjar LUS Malå - en cirkulär plats 2025, 2030?
8 Mätvärden/indikatorer
9 Uppföljning och utvärdering
Fortsatt arbetsprocess och tidplan
Tjänsteutlåtande med tillhörande handlingar sänds till utskotten inför
beredningsmöten; allmänna utskottet den 8 mars, utbildningsutskottet
den 9 mars och sociala utskottet den 10 mars.
Arbetsmaterial, förslag till LUS sänds till kommunstyrelsens ledamöter
den 15 mars. Kommunstyrelsens ledamöter ombeds fördjupa sig i uppföljningen av globala och nationella mål för att kunna förstå och ha synpunkter på de urval och prioriteringar av mål vi bör lägga fokus på i LUS
2030.
Digital Workshop för samtal och samsyn genomförs den 30 mars, i anslutning till kommunstyrelsens sammanträde. Syftet är att kommunstyrelsen ska ges möjlighet till dialog och inspel till prioritering av globala
mål, nationella mål, utvecklingsbehov och prioriterade insatser - med
fokus Malå 2030; En levande plats och En cirkulär plats. Utifrån inkomna synpunkter från workshop revideras dokumentet.
Förslag till LUS anslås på Malå kommuns hemsida – allmänhet, föreningsliv, näringsliv, företagsfrämjande aktörer och partners ges möjlighet att inkomma med synpunkter och svar till den 15 april. Inkomna synpunkter beaktas i möjligaste mån och ska sammantaget med politikernas viljeinriktning och inspel bidra till att hjälpa oss att få en samsyn om
vad vi kan och vad vi bör göra för att Malå ska vara den bästa platsen
att bo, leva och verka på.
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Tjänsteutlåtande och slutlig version av förslag till LUS 2030 sänds till utskotten inför beredningsmöten; allmänna utskottet den 17 maj, utbildningsutskottet den 18 maj och sociala utskottet den 19 maj.
Beslut i kommunstyrelsen den 8 juni för vidare beslut i kommunfullmäktige. Workshop i anslutning till kommunfullmäktige - förutsättningar till
samarbete och samhandling i arbetet för Malå - en plats där olikheter
skapar utvecklingskraft, Lokal utvecklingsstrategi 2030.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 21/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Upprättat förslag till innehåll, arbetsprocess och tidplan för framtagning
av ny LUS för Malå kommun fastställs.
BESLUT
- Upprättat förslag till innehåll, arbetsprocess och tidplan för framtagning av ny LUS för Malå kommun fastställs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-30
§ 41

Blad nr

20

Dnr 2021.27/86

Fastställande av Kulturpolitiskt ställningstagande
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 69 i ärendet ”Utredning
om synliggörandet av den skogssamiska kulturen i Malå” att enhetschef
för kultur ges i uppdrag att ta fram ett styrdokument som fastställer hur
principen om en armlängds avstånd mellan det konstnärliga skapandet
och den politiska sfären ska upprätthållas. Med utgångspunkt i och enligt Kulturplan Region Västerbotten 2020 - 2023 har ett förslag utarbetats.
Bedömning
Kulturens egenvärde och den konstnärliga friheten är vägledande och
kulturen ska vara fri, dynamisk och ifrågasättande med ett mångfacetterat och kvalitativt utbud. Genom ställningstagandet ska principen om en
armlängds avstånd mellan det konstnärliga skapandet och den politiska
sfären säkerställas i Malå kommun.
BESLUTSUNDERLAG
Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 20/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Hultdin (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Kulturpolitiskt ställningstagande fastställs. Vid revidering av befintlig Kulturoch fritidsplan integreras styrdokumentet Kulturpolitiskt ställningstagande.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Kulturpolitiskt ställningstagande fastställs.
- Vid revidering av befintlig Kultur- och fritidsplan integreras styrdokumentet Kulturpolitiskt ställningstagande.
-----
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Dnr 2021.39/73

Nedläggning Furugården
Den övre våningen på Furugårdens särskilda boende har i dagsläget
stängt. Alla hyresgäster flyttade i december 2019 till lediga lägenheter
på nedre plan. Bemanningen minskade för verksamheten från 2019-1202 med 3 årsarbetare. Kvarvarande avdelning har på grund av de få boendeplatserna en något högre grundbemanning än nyckeltalen på övriga boenden. Furugårdens nedre våning inrymmer sju lägenheter varav
sex säbo och en korttids.
Sociala avdelningen har under en tid efter nedläggningen av övre våningen haft ett förhållandevis högt tryck på säboplatser och har därav
inte kunnat jobba vidare med en stängning av hela verksamheten.
Idag finns sju tomma platser fördelade på tre boenden, borträknat Furugården. Detta innebär att man, som det ser ut nu, skulle kunna stänga
Furugården helt, samtidigt som man fortsatt kan tillgodose invånarnas
behov av säbo. Genomförs en sådan åtgärd minskar kommunens kostnader i första ledet med cirka fem miljoner kronor. Man kommer dock
kunna komma att behöva utveckla hemtjänsten för att klara brukare
med större omsorgsbehov under längre tid.
BESLUTSUNDERLAG
John Olssons tjänsteutlåtande.
Sociala utskottets protokoll, § 3/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Sociala avdelningen får i uppdrag att gå vidare
med arbetet för att kunna stänga Furugården om så är möjligt. I detta
arbete ingår riskanalyser, dialog med boende och anhöriga samt verkställande av eventuell nedläggning.
BESLUT
- Sociala avdelningen får i uppdrag att gå vidare med arbetet för att
kunna stänga Furugården om så är möjligt.
- I detta arbete ingår riskanalyser, dialog med boende och anhöriga
samt verkställande av eventuell nedläggning.
-----
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Dnr 2021.19/75

Godkännande av Kvalitetsberättelse Individ- och familjeomsorgen 2020
För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för
att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete.
Av kvalitetsberättelsen ska det framgå:
 hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår
 vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet
 vilka resultat som uppnåtts.
I kvalitetsberättelsen finns redovisat hur man inom individ- och familjeomsorgen under 2020 arbetat med:





Riskanalyser
Överklaganden
Egenkontrollplan
Kvalitetsavvikelser och missförhållanden.

BESLUTSUNDERLAG
Jeanette Norbergs tjänsteutlåtande.
Sociala utskottets protokoll, § 2/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till sociala utskottets förslag, lydande:
Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorgen 2020 godkänns.
BESLUT
- Kvalitetsberättelse individ- och familjeomsorgen 2020 godkänns.
-----
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Dnr 2021.55/10

Antagande av nytt avtal mellan samverkande kommuner - Gemensam
nämnd för drift av personalsystem
Den gemensamma nämnden för drift av personalsystem föreslår kommunfullmäktige i Arvidsjaurs, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner att
godkänna nytt avtal, med giltighetstid 2021-07-31--2022-12-31, eftersom nuvarande avtal går ut vid halvårsskiftet.
Avtalet förlängs mandattiden ut. För de deltagande kommunerna innebär detta att efter 2022 års allmänna val tas samarbetet upp till ny värdering.
Det som skiljer sig mot det nu gällande avtalet är att Malå kommun köper den totala systemförvaltningen av lönesystemet från Skellefteå
kommun - Skellefteå kommun tillhandahåller den totala systemförvaltningen av lönesystemet. Vid årsskiftet 2021 görs en uppföljning av både
omfattning och kvalitet av utförd tjänst. Omfattningen kan utifrån resultat
av uppföljningen komma att ändras.
För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till nytt avtal för gemensam
nämnd för drift av personalsystem antas. Avtalet gäller 2021-07-01-2022-12-31.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till nytt avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem antas.
- Avtalet gäller 2021-07-01--2022-12-31.
-----
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Dnr 2021.35/04

Interkommunal avgift 2022
Förslag till interkommunal ersättning är upprättad för grundskoleutbildning i kronor per elev och avseende läsåret 2022.
Beräkningen är gjord enligt riktlinjer för beräkning av interkommunala
avgifter avseende barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län. Kostnader för skolskjuts samt studie- och yrkesvägledning ingår inte.
Ersättningen är beräknad utifrån bokslut 2020.
Nilaskolan Förskoleklass
Nilaskolan1 - 3
Nilaskolan 4 - 6
Nilaskolan 7 - 9

78 910 kr
77 927 kr
95 615 kr
116 210 kr

Bedömning
Ärendet bedöms vara jämställt och påverkar flickor/kvinnor, pojkar/män
lika.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
Utbildningsutskottets protokoll, § 5/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande:
Upprättat förslag till interkommunal avgift år 2022 fastställs.
BESLUT
- Upprättat förslag till interkommunal avgift år 2022 fastställs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ann-Chatrine Lundmark, Viveka
Eliasson, Ulrika Renström,
Helén Örnberg

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

25

2021-03-30
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Dnr 2021.64/00

Yttrande med anledning av samråd inom vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt - Vattenmyndigheten i Bottenviken
Länsstyrelsen i Norrbottens län, som också är Vattenmyndighet i Bottenvikens vattendistrikt, har tagit fram reviderade förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför vattenarbetet 2021
- 2027. I samrådet ingår även ett förslag till en delförvaltningsplan med
åtgärder mot vattenbrist och torka för Bottenvikens vattendistrikt. Dessa
förslag samråds under 6 månader, den 1 november 2020 till den 30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 2021. Svaren ska lämnas i en
webbenkät på vattenmyndighetens webbsida.
Avdelningarna har i sin bedömning i huvudsak koncentrerat sig till åtgärdsförslaget.
Kort sammandrag av de 6 åtgärder som kommunerna föreslås ska vidta
samt förslag till yttrande:
Åtgärd 1: Vattenplanering
Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen ska ha fokus på de yt- och grundvattenförekomster där det
behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärden ska påbörjas inom 2 år och ske kontinuerligt.
Förslag till yttrande: Vattenplanering en viktig åtgärd som ligger till
grund för övriga föreslagna kommunala åtgärder. Frågan är om de
mindre kommunerna där tjänstepersonerna redan har många och varierande arbetsuppgifter på sina bord ska mäkta med detta inom 2 år? För
att kommunerna ska klara detta behövs en enkel översikt över vattenförekomster (med MKN, status och åtgärdsförslag) som planeringsunderlag för respektive kommun. Det är tidskrävande att hämta information
för varje vattenförekomst i VISS varför länsstyrelsen bör tillhandahålla
denna översikt, då de tillhandahåller övrigt planeringsunderlag till kommunernas översiktsplanering.
Åtgärd 2: Miljötillsyn
Kommunerna ska särskilt utöka och prioritera sin tillsyn av
1. miljöfarliga verksamheter enligt (miljöbalk (1998:808) (MB)) 9 kap
2. förorenade områden enligt MB 10 kap
3. jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.
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De områden som nämns i åtgärdsplanen är bl a avloppsreningsverk,
små avlopp, miljöfarlig verksamhet och förorenade områden, deponier,
brandskum (PFOS och PFAS), jordbruk och djurhållande verksamheter.
Förslag till yttrande: Åtgärden gällande miljötillsyn är rimlig. Dock
krävs att åtgärd 1 genomförs för att kommunen ska ha rätt underlag att
prioritera tillsyn och veta i vilka områden rätt krav ska ställas. Här behövs även viss tillsynsvägledning från länsstyrelsen gällande vilka krav
som kan anses rimliga. Tillsynsvägledning behövs också för hur tillsyn
av ledningsnät ska genomföras samt tydlighet kring vem som ansvarar
för tillsyn av ledningsnät som är tillståndspliktiga.
Åtgärd 3: Dricksvattenskydd
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande
och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
1. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter, exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än
10 m3/dygn
2. göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före införandet av (miljöbalk (1998:808) (MB)) (1 januari 1999) och vattenskyddsområden där behov finns att revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås
3. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden
4. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt- och grundvattentäkter
har tillstånd för vattenuttag.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets
fastställande.
Förslag till yttrande: Dessa åtgärder behöver visserligen göras men
tidsfristen är något kort tilltagen. Mindre kommuner saknar både ekonomiska och personella resurser för att mäkta med dessa åtgärder under föreslagen tid. Vore även önskvärt att t ex LOVA-medel kunde sökas till översyn av vattenskyddsområden, skyddsföreskrifter samt tillståndsansökningar för vattenuttag.
Åtgärd 4: Fysisk planering
Kommunerna ska inom sin myndighetsutövning genomföra översiktsoch detaljplanering samt prövning och tillsyn enligt (plan- och bygglag
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-30

Blad nr

27

(2010:900) (PBL)), på ett sådant sätt att det bidrar till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Åtgärden ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Inget förslag till yttrande.
Åtgärd 5: VA-plan inklusive dagvatten
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder enligt planen så
att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas. Åtgärden
ska påbörjas omgående och genomföras kontinuerligt.
Förslag till yttrande: Även till denna åtgärd ligger kommunernas åtgärd 1 till grund för arbetet. Det finns ett behov av en VA-plan inklusive
dagvatten i kommunerna. Men det är ett tidskrävande arbete och de
mindre kommunerna saknar både ekonomiska och personella resurser.
Det vore därför önskvärt att t ex LOVA-medel kunde sökas till VA-planer.
Åtgärd 6: Dioxiner från småskalig förbränning
Kommunerna ska verka för att minska utsläppen av dioxiner och dioxinlika föreningar från småskalig förbränning. Åtgärden ska genomföras så
att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.
Förslag till yttrande: Kommunerna kan tillsammans med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och länsstyrelserna gärna verka för att
minska utsläppen av dioxiner från småskalig förbränning. Kommunerna
önskar dock att de statliga myndigheterna tar fram relevant informationsmaterial som kommunen kan sprida i sina kanaler.
Miljö- och byggavdelningen har även synpunkter på länsstyrelsernas
åtgärd 4.
Länsstyrelsernas åtgärd 4:
Länsstyrelserna ska vidareutveckla sin vägledning och tillsynsvägledning till kommunerna i deras tillsyn, prövning och egenkontrollarbete.
Förslag till yttrande: Tillsynsvägledning är alltid välkommet. Kommunerna behöver dock vägledning kring inventering och tillsyn av små avlopp vid sjöar och vattendrag som inte hotas av övergödning. Det behöver tydliggöras om en höjd åtgärdstakt av avloppen även behövs vid
dessa vatten.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-30
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BESLUTSUNDERLAG
Elin Nilssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till yttrande lämnas till vattenmyndigheterna.
BESLUT
- Upprättat förslag till yttrande lämnas till vattenmyndigheterna.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-30
§ 47

Blad nr

29

Dnr 2021.66/60

Redovisning till huvudmannen av anmälningar om kränkande behandling
Skollagen (6 kap 10 §) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin
tur har skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs av skolchef och redovisas för kommunstyrelsen.
Från och med den 1 januari till och med den 17 mars 2021 har 7 anmälningar om kränkande behandling inkommit till utbildningsavdelningen.
Samtliga 7 anmälningar finns inom grundskolans verksamheter. Mer
detaljerad information om de aktuella anmälningarna redovisas i statistikrapporten.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av anmälningar om kränkande
behandling noteras.
BESLUT
- Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Erik Lindblom

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
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§ 48

Blad nr

30

Dnr 2021.67/70

Uppföljning av Tillsynsplan enligt alkohollagen
Kommunen ansvarar tillsammans med polismyndigheten över att tillståndshavare efterlever de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över servering av och detaljhandel med folköl.
Enligt Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Malå kommun
ska tillsynsplanen följas upp i kommunstyrelsen i början av varje år.
Tillsyn av serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd för
allmänheten ska ske minst 1 gång per år. Ingen tillsyn har gjorts under
år 2020. Inga evenemang har anordnats under 2020 troligen på grund
av pandemin covid-19.
Tillsyn av serveringsställen med tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten som återkommer årligen ska ske minst 1 gång vartannat år. Inga
tillfälliga serveringstillstånd har beviljats under 2020. En ansökan inkom
men återtogs av sökanden.
BESLUTSUNDERLAG
Agnes Ljungs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Blad nr

31

Dnr 2021.47/04

Fastställande av sotningstaxa 2021
SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet
2020 kommer sent eftersom att avtalsrörelsen förskjöts p g a pandemin.
Berörda kommuner uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna
utifrån indexet.
Sotningsindex 2020 gäller fr o m 2020-04-01.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 6/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till sotningstaxa 2021 fastställs. Sotningstaxan träder i kraft 2021-06-01.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till sotningstaxa 2021 fastställs.
- Sotningstaxan träder i kraft 2021-06-01.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-30
§ 50

Blad nr

32

Dnr 2021.48/04

Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma år 2021
I ägardirektivet för Malåbostaden AB, under rubriken Ombud/representanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges arbetsordning,
under § 47 Ombud framgår följande.
Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.
I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter
framgår följande.
Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bolag.
Enligt Malåbostaden AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på ordinarie
bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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10. Val av revisor och revisorsersättare
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och
lekmannarevisorer
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll,§ 18/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för
Malåbostaden AB lämnas på punkten 8 och 12:
8 a) resultat- och balansräkning fastställs
8 b) disposition av bolagets resultat fastställs
8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljas
12. senast fastställda styrprinciper antas.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malåbostaden AB lämnas på punkten 8 och 12:
8 a) resultat- och balansräkning fastställs
8 b) disposition av bolagets resultat fastställs
8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas
12. senast fastställda styrprinciper antas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

2021-03-30
§ 51

Blad nr

34

Dnr 2021.49/04

Instruktion för ombud inför Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstämma år 2021
I ägardirektivet för Malå Energi- och Industri AB, under rubriken Ombud/representanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges
arbetsordning, under § 47 Ombud framgår följande.
Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.
I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter
framgår följande.
Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bolag.
Enligt Malå Energi- och Industri AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på
ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
10. Val av revisor och revisorsersättare
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och
lekmannarevisorer
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 19/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för
Malå Energi- och Industri AB lämnas på punkterna 8 och 12:
8 a) resultat- och balansräkning fastställs
8 b) disposition av bolagets resultat fastställs
8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljas
12. senast fastställda ägardirektiv antas
12. senast fastställda bolagsordning antas
12. senast fastställda styrprinciper antas.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå Energi- och Industri AB lämnas på punkterna 8 och 12:
8 a) resultat- och balansräkning fastställs
8 b) disposition av bolagets resultat fastställs
8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas
12. senast fastställda ägardirektiv antas
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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12. senast fastställda bolagsordning antas
12. senast fastställda styrprinciper antas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2021-03-30
§ 52

Dnr 2021.43/10

Utredningsuppdraget om Nölvikenområdet avslutas
Entré Malå, etapp 1 är slutförd, liksom uppdraget att utreda delen Nölvikenområdet. Projekt Entré Malå, etapp 2 fortgår.
I utredningsgruppen för Nölviken ingår tjänsteperson från kultur och tekniska enheten, tjänsteperson från utvecklings- och arbetsmarknadsenheten samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.
Allmänna utskottet har beslutat att Robert Persson blir arrendator av
Nölviken.
Området runt Nölviken ska alltid vara tillgängligt för allmänheten och
samarbete med arrendator av Nölviken ska ske. Befintlig grillstuga ska
alltid vara tillgänglig för allmänheten. För skötsel och underhåll av denna ansvarar Malå kommun. Om befintlig toalett, enligt beslut från Malå
kommun, ska vara tillgänglig utanför arrendatorns öppethållande, sköts
den av Malå kommun.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 22/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Utredningsuppdraget om Nölvikenområdet avslutas.
BESLUT
- Utredningsuppdraget om Nölvikenområdet avslutas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Grundberg, Anna-Karin
Horney, Arne Hellsten

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-30
§ 53

Blad nr

38

Dnr 2021.40/10

Bestämmelse för deltagande av kurs, konferens, utbildning och dylikt
för samtliga ledamöter/ersättare i utskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
Vid tillfällen då man som ledamot/ersättare i utskott, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige vill delta i någon kurs, konferens, utbildning eller
dylikt där det finns en kostnad kopplad till aktiviteten, t ex deltagaravgift,
kursavgift, arvode, begäran om förlorad arbetsinkomst m m ska man
förslagsvis göra följande.
- En skriftlig ansökan skickas till kommunsekreteraren (via brev eller ebrev) där man bifogar all befintlig information.
- Kommunsekreteraren delger ansökan till kommunstyrelsens presidium
som beslutar om bifall eller avslag.
- Kommunsekreteraren skickar presidiets beslut till den sökande.
- Vill man delta på någon aktivitet som är kostnadsfri och inte heller begär ersättning/arvode eller förlorad arbetsinkomst, så är det upp till var
och en att delta.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 17/21.
Utbildningsutskottets protokoll, § 6/21.
Sociala utskottets protokoll, § 4/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Ärendet återremitteras för svar på frågorna: Var
finns resurserna för kurser och konferenser? samt Vem beslutar om om
vem som får åka på kurs och konferenser?
Petter Hultdin (V): Kommunchefen får i uppdrag att upprätta en utbildningsplan med budget för ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen, i
kommunfullmäktige och i utskott. Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen 2021-06-08.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på frågan om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kommunchefen

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2021-03-30

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till respektive avslag på
Petter Hultdins förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
BESLUT
- Kommunchefen får i uppdrag att upprätta en utbildningsplan med budget för ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige
och i utskott.
- Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen 2021-06-08.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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40

2021-03-30
§ 54

Dnr 2021.65/10

Information om utredningsgrupp Simhall
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-08, § 102 följande.
Tidplan
2020 augusti - oktober

Ta fram asbestinventering, påbörja upphandling av asbestsanering

2020 oktober - november

Ta fram underlag för upphandling av rivning av badhuset

2021 mars

Inriktningsbeslut om hur gå vidare med
badhuset

2021 våren

Genomföra asbestsanering ev påbörja
upphandla rivning av badhuset.

- Arbetet fortsätter enligt tidigare upprättad handlingsplan.
- Lennart Gustavsson utgår ur nuvarande arbetsgrupp.
Handlingsplan

Justeringsmännens sign

2019-06-04

redovisning i KS av projektet, mål och resurser

2019-05-07

faktainsamling påbörjas

2019-08-16

medborgarenkät via hemsidan påbörjas

2019-09-01-2020-02-15

besök vid olika anläggningar

2019-10-01

påbörja utredning finansiering

2020 02-20

medborgardialog 1 - Inställd p g a covid-19

2020-03-01

delredovisning med alternativ - Inte genomförd

2020-12-30

redovisning av alternativ med finansiering - Inte genomförd

2021-01-10

medborgardialog 1 - Inställd p g a covid-19

2021-03-01

redovisning för beslut - Inte genomförd.
Beslutsexpediering

Lennart G, Jim L, Lina D, AnnaKarin H, Lars G, Ebbe B

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

41

2021-03-30
Nuläget

Tidplanen har inte hållits p g a covid-19 och att en gruppmedlem inte
har ersatts. Gruppen önskar få stöd av ekonomichef eftersom hen har
koncernkompetensen och kan bedöma förutsättningarna för ekonomiskt
ställningstagande över tiden.
Upphandling av asbestsanering är påbörjad och bedöms genomföras
under sommaren/hösten 2021.
Norsjö kommuns utredningsunderlag har erhållits vilket kommer att ligga delvis till grund för fortsatt arbete.
Tidplan - Justerad
2020 augusti - oktober

Ta fram asbestinventering

2021 våren

Påbörja upphandling av asbestsanering

2021 augusti - november

Ta fram underlag för upphandling av rivning av badhuset

2021 september

Inriktningsbeslut hur gå vidare med badhuset

2021 sommaren/hösten

Genomföra asbestsanering

2021 december

Påbörja upphandla rivning av badhuset.

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
Lennart Gustavsson (V): Information om justerad tidplan och behov av
ytterligare personella resurser till arbetsgruppen noteras.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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BESLUT
- Information om justerad tidplan och behov av ytterligare personella resurser till arbetsgruppen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr

43

Dnr 2021.41/10

Information om Kulturbidrag 2020
Malå kommun avsatte år 2020 medel som specifikt tilldelas föreningar
med kulturell verksamhet. I kommunens budget fanns 140 000 kr anslagna för verksamhet 315 - Allmän kulturverksamhet, varav del gick till
Utvecklingsbidrag, del till Snabbkultur och del till Kulturstipendiat.
Under året beviljades fyra föreningar utvecklingsbidrag och sex föreningar snabbkultur. Utöver dessa bidrag delades Kulturstipendium ut.
Totalt uppgick kostnaderna för detta till 122 771,20 kr för Malå kommun.
Enligt då gällande och nu gällande Regler för bidrag till föreningar och
studieförbund, samt nominering av stipendiater i Malå kommun, senast
fastställda av kommunstyrelsen 2020-11-10, § 158, kommer inga kulturbidrag för verksamhet som inte genomförts att återkrävas för utebliven,
inställd eller omställd verksamhet på grund av coronaviruset, covid-19.
Bedömning
Pandemin har påverkat kulturlivet i stor utsträckning. Situationen för kulturverksamheter har påverkats dels av förordningen som reglerar större
sammankomster som regeringen har beslutat om, eventuella beslut från
länsstyrelserna i samma fråga och av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för olika typer av verksamheter. Med bakgrund av
detta kommer Malå kommun inte att återkräva kulturbidrag som utbetalats till det lokala kulturlivet, trots utebliven, inställd eller omställd verksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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Dnr 2021.58/10

Information om utredning av tjänsteorganisation
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att kommunchefen får i uppdrag att utreda tjänsteorganisationen då den politiska organisationen är
beslutad. Extern resurs får anlitas.
Arbetet fortlöper. Ett delegationsbeslut för den allmänna avdelningens
organisation är taget och anmält i kommunstyrelsen.
Personalen är informerad om hur arbetet går vidare.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021.63/10

Information om planerad bredbandsutbyggnad
Kommunen har ett investeringsprojekt på 300 tkr för att samförlägga
slang till Löparliden Böle/Hemnäs samt en del sträckor i Släppträsk. Det
kommer även att blåsas in fiber till de som vill ansluta i Böle/Hemnäs
samt Släppträsk. Orsaken till att Löparliden inte erbjuds fiber är att det
inte finns någon förberedd anslutningspunkt från väg 370 där Skellefteå
Kraft börjar att gräva. Det förbereds ändå med slang så att det enkelt
kan blåsas in fiber där, om det blir aktuellt.
Projektet 2021 DV Bredband har blivit beviljade 1 572 tkr. Malå kommuns motfinansiering i projektet är 50 % av den summan. Projektet genomförs 2022 och där byggs bredband från Lövberg till Näsberg.
Under våren kommer Post- och telestyrelsen (PTS) med en utlysning
där de ska fördela 1,6 miljarder till bredbandsutbyggnad. Man vet ännu
inte hur mycket som kommer till vår region eller exakt vilka villkor som
kommer att gälla. Vad man vet är att pengarna ska förbrukas inom 3 år
från det att stödet beviljas samt att det täcker 100 % av den ansökta
kostnaden. Det är givetvis öppet för både företag och kommuner att ansöka om dessa medel.
PTS har skickat ut material över vilka fastigheter de anser som bostadshus inom Malå kommun som kan omfattas av stödet. Kommunen har
skickat in kompletterande uppgifter med fastigheter som man också
tycker ska ingå. De syns som blåa respektive röda prickar i kartan.
Kommunen kommer att ha samråd inom regionen när fördelningen av
pengar mellan regionerna är färdig. Enligt samråd i IT-styrgruppen kommer kommunen att förorda 3 områden, under förutsättning att vår tilldelning rymmer den satsningen. Det gäller områden från Näsberg mot
Grundträsk, från Malå-Vännäs mot Brännäs samt från Lönås och västerut efter Slagnäsvägen. När samråd har skett och man vet vilken summa som man kan gå in och ansöka om, kommer frågan att tas upp i ITstyrgruppen på nytt för beslut.
På upprättade kartor syns vår befintliga fiber som grön linje och de planerade utbyggnaderna som röd linje.
BESLUTSUNDERLAG
Rune Nilssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
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§ 58
Ordföranden informerar
Extra kommunstyrelse 210413, kl 18.00: Kommunfullmäktige beslutade 210315 att återremittera ärendet om Malå Energi- och Industri AB:s
begäran om förhandsbesked hos kommunfullmäktige att Menis styrelse
äger rätt att försälja fastigheten Yxan 2 (Meni 41). För att ärendet ska
kunna behandlas vid kommunfullmäktige 210426 krävs ett beslut i kommunstyrelsen.
Extra kommunstyrelse 210504, kl 17.00: Budgetarbetet är försenat
och ett extra kommunstyrelse hålls för att fastställa de tekniska ramarna.
Polisen har i samarbete med Malå kommun inlett insatser i syfte att förebygga att den stora mängd inbrott som skedde under hösten 2020
kan undvikas.
Malå kommun ska lämna in ett remissvar på den regionala livsmedelsstrategin. Som ett led i det arbetet har Malå kommun inbjudit ett antal
intressenter till två träffar (210331 kl 10.00 och 210420 kl 11.00).
Då bedömnigen är att det för närvarande saknas politisk acceptans för
att fortsatt arbetet med att rekrytera ny kommunchef avbryts detta arbete.
Kommunchefen informerar:
Rekryteringar tas upp i ledningsgruppen för att hantera eventuella övertaligheter.
Målstyrningsprocessen ska utvecklas genom verksamhetssystemet
Stratsys.
Den 19 april kommer Arjeplog att informera hur deras arbete med omorganisationen har fungerat.
En digitaliseringsstrategi ska tas fram.
Ekonomienheten håller på med internbudget 2021.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
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§ 59
Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla
lämnad delegering.
ÄRENDE

DELEGAT

Övervägande av om vård med stöd av 2 §
LVU fortfarande behövs

Sociala utskottet

Upptagande av lån inom av kommunfullmäktige fastställd ram för total lånevolym

Lina Dahlbäck

Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla lön Lars Ekberg
under ledighet vid fackligt förtroendemannauppdrag enligt AB

Justeringsmännens sign

Bevilja/avslå ansökan om tjänstledighet
för enskild angelägenhet med bibehållna
löneförmåner under högst 10 arbetsdagar/
kalenderår för personal

Lars Ekberg

Bevilja/avslå ledighet med eller utan lön
vid läkarbesök enligt AB

Lars Ekberg

Beslut i ärenden om försörjningsstöd

Mia Hultdin
Jeanette Norberg
Elisabeth Nordström
Stefan Lundgren
Agnes Ljung
Angelica Mörtsell

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Jeanette Norberg

Beslut om ekonomiskt bistånd utöver försörjningsstöd

Elisabeth Nordström
Angelica Mörtsell

Beslut om att inleda barnutredning

Jeanette Norberg

Beslut om att inleda vuxenutredning

Stefan Lundgren
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Beslut om att utredning inte ska inledas

Mia Hultdin

Beslut om att barnutredning inte ska inledas

Jeanette Norberg

Beslut om att vuxenutredning inte ska inledas

Stefan Lundgren

Godkännande av faderskapsbekräftelse

Elisabeth Nordström

Beslut om bistånd i form av hemtjänst

Ulrika Grensell

Beslut om bistånd i form av särskilt boende

Ulrika Grensell

Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/växelvård m m

Ulrika Grensell

Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet

Ulrika Grensell

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.
BESLUT
- Delegationsbesluten är anmälda.
-----
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§ 60
Redovisning av meddelanden
Malå Energi- och Industri AB

Beslut 210219, § 107 Budgetuppföljning
Årsredovisning 2020

Malåbostaden AB

Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse
2020

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd

Beslut 210216, § 2 - Verksamhetsberättelse Malå/
Norsjö MBN 2020

Samordningsförbundet Södra Lappland

Protokoll 200116, 200228,
200326, 200918, 201120,
210225

Skellefteå kommun/Gemensam nämnd
för drift av personalsystem

Protokoll 210305

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 210217, 210310

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av meddelandena godkänns.
-----
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