
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Allmänna utskottet 2022-09-12 (20) 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 11.10 
 
 
Ajournering Kl 09.25 - 09.30 Kaffe 
 Kl 10.00 - 10.10 
 Kl 10.40 - 10.45 
 
 
Beslutande Petter Hultdin (V) 

 Ylva Olofsson (S) 
 Stefan Lundgren (L), § 59 - 70 
 
 
 
 
Övriga deltagande Ella-Marit Pilto, avdelningschef Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 64 
 Catrin Björck, sekr Inger Johansson, HR-strateg, § 65 
 Lisa Nilsson, kommunsekr, § 61, 67 - 70 Maria Larsson, rektor förskola, § 66 
 Jim Lundmark, kommunchef, § 62 Stefan Lundgren, verksamh ansv/Fritid, § 71 
 Maria I Larsson, verksamh ansv/Kultur, § 63 
   
 
 
 
Utses att justera Ylva Olofsson, ersättare Stefan Lundgren 
 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndag den 19 september 2022, kl 08.30 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 59 - 71 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Petter Hultdin    
      
 Justerande     
  Ylva Olofsson    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-09-12 
 
Anslag sätts upp  2022-09-19 Anslag tas ner 2022-10-11 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 59     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Dagordningen godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 60    Dnr 2022.90/28 
 
Ombyggnation för centraliserad administration samt införande av kund-
tjänst  
 
2020-10-15 hölls en MBL 11-förhandling där organisationsförändring, 
chefsstruktur och titulatur i den nya organisationen fastställdes. 2021-
03-15 började verksamheterna arbeta utifrån den nya tjänsteorganisa-
tionen och en chef för nya allmänna avdelningen tillika administrativ 
chef tillträdde. 
 
Som ett led i den nya tjänsteorganisationen har arbetet med att centrali-
sera kommunens administration och formaliseringen av en kundtjänst 
med en väg in för våra invånare påbörjats. Här samlas det administrati-
va stödet och verksamhetsstödet för kommunens olika verksamheter. 
Genom att stödresurserna samlas i en gemensam funktion ges ökade 
förutsättningar för en kostnadseffektiv och rationell administration som 
samtidigt genom samordning blir mindre sårbar. Vi får en ökad service 
och tillgänglighet till våra invånare. Inventering av kommunens all admi-
nistration har gjorts och risk- och konsekvensanalyser på verksamheter-
na är genomförda. Detta är även samverkat tillsammans med berörda 
fackförbund.  
 
En översyn och inventering av kommunens lokaler och kontor är påbör-
jad och en behovsanalys utifrån den nya verksamheten centraliserad 
administration är utförd. 
 
Kostnadsbild för ombyggnation 
 
Summa entreprenadkostnader 552 500 kr 
Oförutsett 20 % 110 500 kr 
Slutsumma exkl moms 663 000 kr 
 
Bedömning 
 
Resultatet av behovsanalysen visar på ett behov av att samla den cent-
rala administrationen samt att den är placerad i nära anslutning till den 
tilltänkta ”kundtjänsten”. Den samlade centraliserade administrationen 
ger en reducerad sårbarhet, kollegialt lärande och samlade resurser 
med hög kompetens och kunskap om kommunens olika verksamheter. 
Detta är en förutsättning för den kunskapsbank som behövs för att ge 
en service med hög kvalitet ut till kommunens invånare. 
 
Behovet är att flytta en del funktioner, dels från andra verksamheter 
men dels även inom den administrativa enheten. Det innebär att vi be-
höver skapa ett antal nya kontor och en kundmottagning. För att på ett  
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

effektivare och bättre sätt tillvarata kommunens lokaler ser vi också ett 
behov av att standardisera bokningsbara kontor. 
 
Kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 behöver revideras med 
663 tkr. 
 
Ärendet bedöms könsneutralt och påverkar flickor/kvinnor och pojkar/ 
män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ella-Marit Piltos tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 36/22. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 78/22. 
Ella-Marit Piltos tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Lundgren (L): Förslag till ombyggnation för centraliserad admi-
nistration samt införande av kundtjänst godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Förslag till ombyggnation för centraliserad administration samt införan-

de av kundtjänst godkänns. 
 
----- 
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§ 61    Dnr 2022.155/00 
 
Fastställande av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen och dess utskott  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27, § 31 att anta en ny politisk 
organisation som träder i kraft 2023-01-01. Nuvarande politisk organisa-
tion upphör 2023-01-01. Beslutet innebär att Malå kommun ska införa 
två nämnder - en utbildningsnämnd och en socialnämnd - samt ett ar-
betsutskott under kommunstyrelsen. Ett antal styrdokument måste där-
med fastställas, däribland ett nytt reglemente.  
 
Reglementet skickades ut på remiss till samtliga partier representerade 
i kommunfullmäktige. Svar inkom från Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet, Liberalerna och Malålistan. Baserat på remissvaren har nytt förslag 
till reglemente arbetats fram. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen fastställs med följande ändring. På sida 5 under 
rubriken Utskott, ska meningarna lydande ”Kommunstyrelsen väljer le-
damöter och ersättare i utskottet från kommunstyrelsens ordinarie leda-
möter och ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är tillika arbetsut-
skottets ordförande, och kommunstyrelsens vice ordförande är tillika ar-
betsutskottets vice ordförande.” ändras till att lyda ”Kommunstyrelsen 
väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i utskottet 
från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare.”. Reglemen-
tet träder i kraft 2023-01-01. 
 
Petter Hultdin (V): Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen fastställs med följande ändring. Utskottets namn 
ändras till allmänna utskottet. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer proposition på Ylva Olofssons förslag och Petter 
Hultdins förslag och finner att allmänna utskottet bifaller desamma. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommun-

styrelsen fastställs med följande ändringar. 
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På sida 5 under rubriken Utskott, ska meningarna lydande ”Kommun-
styrelsen väljer ledamöter och ersättare i utskottet från kommunstyrel-
sens ordinarie ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsens ordförande 
är tillika arbetsutskottets ordförande, och kommunstyrelsens vice ord-
förande är tillika arbetsutskottets vice ordförande.” ändras till att lyda 
”Kommunstyrelsen väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande i utskottet från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och 
ersättare.”. 
 
Utskottets namn ändras till allmänna utskottet. 

 
- Reglementet träder i kraft 2023-01-01. 
 
 
----- 
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§ 62    Dnr 2022.150/10 
 
Antagande av avsiktsförklaring - Flexiwaggon 
 
Malå kommun har fått frågan från ett logistikföretag, Flexiwaggon, som 
har nya lösningar för transporter längs järnvägen. Systemet bygger på 
att exempelvis biltransporter från kontinenten lastas på järnväg när de 
anländer till Sverige för att sedan transporteras norrut på järnväg där de 
kan lastas av var som helst tack vare specialvagnar som Flexiwaggon 
har. Biltransporten körs direkt upp på vagnen, kopplas in i eluttaget och 
chauffören tar plats i passagerarvagnen. Med skenande transportkost-
nader har denna Flexiwaggon och Inlandsbanan blivit allt mer aktuell. 
Transporter kan ske med testbilar men även fisk från Narvik, timmerbi-
lar/virke, dagligvaror med mera. Flexiwaggon håller nu på att bygga en 
visningsvagn och ett pilotprojekt ska igång med fem vagnar under 2023. 
Bolaget önskar en positiv respons på projektet från kommunerna efter 
inlandsbanan som ett led i att stärka deras möjlighet till finansiering. 
 
Bedömning 
 
Det är viktigt med innovativa lösningar för att säkerställa och stötta 
transportsektorns viktiga klimatomställning. Enligt Agenda 2030, Mål 9 
är innovation och teknologiska framsteg nyckeln till att finna hållbara 
lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bi-
drar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan 
bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara 
industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt 
att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.  
 
Utifrån detta ger vi vårt fulla stöd till utvecklandet och genomförandet av 
Flexiwaggon som produkt och koncept, som vi ser är helt rätt i tiden och 
kan bli en del av den framtida transportlösning som utvecklar vårt lokala 
och regionala näringsliv. Inte minst med tanke på inlandsbanan som ge-
nom detta koncept kan bli del av den pulsåder som krävs för att klara 
logistiken med tanke på alla de satsningar som idag görs i övre Norr-
land. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Föreslagen avsiktsförklaring antas. 
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FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Föreslagen avsiktsförklaring antas. 
 
----- 
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§ 63    Dnr 2022.156/04 
 
Medfinansiering av genomförandet av lokal utvecklingsstrategi för Lea-
der Skellefteå Älvdal  
 
Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner står tillsammans bakom ansö-
kan som lämnats in om att få bilda nytt leaderområde i kommande pro-
gramperiod 2023 - 2027.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-29 att Malå kommun ska arbeta 
för en finansiering av leader i kommande programperiod enligt då pre-
senterat förslag och att beslut om medfinansiering fattas så snart en 
slutgiltig finansieringsbudget tagits fram.  
 
Leader Skellefteå Älvdals ansökan om att bilda leaderområde har nu 
prioriterats av Jordbruksverket och processen går därför vidare med an-
sökan om att få starta verksamheten. Denna ska lämnas in till Jord-
bruksverket senast den 15 oktober i år. Den inlämnade utvecklingsstra-
tegin för leaderområdet ska därefter kompletteras med bland annat be-
slut om den övriga offentliga medfinansieringen.  
 
Under våren uppmanades sökande områden att lämna in en budget-
prognos för hur stor budget som området kan ta emot. Leader Skellef-
teå Älvdal lämnade in en prognos om totalt 40 miljoner kronor.  
 
Av Jordbruksverkets beslut om prioritering framgår att Leader Skellefteå 
Älvdal kommer att tilldelas en budget på 32 006 982 kronor för fem år. 
Det är lägre än önskat, och något lägre än i förra programperioden. 
Däremot blir årlig snittbudget högre eftersom kommande period är fem 
år medan budgeten i föregående period fördelades på sju år. Budget-
omslutningen innebär att den medfinansiering som söks från kommu-
nerna och Region Västerbotten blir något lägre än vad som tidigare avi-
serats. 
 
En period om fem år innebär fem år när projektbeslut kan fattas och 
stöd fördelas. Leader Skellefteå Älvdal har därefter skyldighet att ha ett 
bemannat kontor under två år för avslutningsarbete. Leader Skellefteå 
Älvdals driftbudget kommer därför att sträcka sig fram till 2029. 
 
För att årligen få beslut om godkänd drift krävs att leaderområdet se-
nast den 31 maj varje år kan visa upp att en viss andel av den övriga of-
fentliga medfinansieringen är utbetald. Det är därför nödvändigt att övri-
ga offentliga finansiärer i form av kommunerna och Region Västerbot-
ten tydliggör i sina respektive medfinansieringsbeslut att beviljad finan-
siering kan betalas ut årsvis i förskott.  
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Ekonomi  
 
Jordbruksverket finansierar 67 % av budget, återstående 33 % ska fi-
nansieras med övrig offentlig medfinansiering. Medfinansiering söks en-
ligt nedan. Den procentuella fördelningen mellan Region Västerbotten 
och de berörda kommunerna är samma som i föregående programpe-
riod.  
 
Budgeten fördelas inte linjärt. Tyngdpunkten ligger under de första åren.  
 
Jordbruksverket 67,00 % 21 444 678 kr 
Region Västerbotten 12,00 % 3 840 838 kr 
Skellefteå kommun 17,20 % 5 505 201 kr 
Norsjö kommun 2,15 % 688 150 kr 
Malå kommun 1,65 % 528 115 kr 
  32 006 982 kr 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
 
Programperioden är 2023 - 2027. Det är den period som projektstöd 
kan fördelas. Därefter ska ett bemannat kontor finnas t o m 2029 för av-
slutsarbetet. Slutligt beslut om medfinansiering måste nu kompletteras 
inför det fortsatta arbetet. 
 
Bedömning 
 
Leader är ett sedan tidigare erkänt och fungerande verktyg för lokal ut-
veckling. För att i praktiken möjliggöra ett arbete med de lokala utveck-
lingsområdena och prioriteringar som lyfts fram i Lokal Utvecklingsstra-
tegi för Malå kommun Malå - en attraktiv plats HÄR olikheter skapar ut-
vecklingskraft 2030 bedöms det vara av stor vikt att arbeta för en finan-
siering av ett leaderområde även inför den kommande programperio-
den. Nu har en slutgiltig finansieringsbudget tagits fram. Budgeten är 
lägre än vad som tidigare aviserats och bedöms inte påverka män-
niskor, oavsett könsidentitet, olika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Malå kommun medfinansierar genomförandet av ut-
vecklingsstrategin för Leader Skellefteå Älvdal med totatalt 528 115 kro-
nor, fördelat på 72 600 kr för 2023, 122 100 kr för 2024, 122 100 kr för 
2025, 122 100 kr för 2026, 72 686 kr för 2027, 11 550 kr för 2028, 4 979 
kr för 2029. Medfinansieringen sker med medel från verksamhet 228 - 
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Bygdemedel. Malå kommuns årliga medfinansiering betalas i förskott 
vid årets början. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Malå kommun medfinansierar genomförandet av utvecklingsstrategin 

för Leader Skellefteå Älvdal med totatalt 528 115 kronor, fördelat på 
72 600 kr för 2023, 122 100 kr för 2024, 122 100 kr för 2025, 122 100 
kr för 2026, 72 686 kr för 2027, 11 550 kr för 2028, 4 979 kr för 2029. 

 
- Medfinansieringen sker med medel från verksamhet 228 - Bygdeme-

del.  
 
- Malå kommuns årliga medfinansiering betalas i förskott vid årets bör-

jan. 
 
----- 
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§ 64    Dnr 2022.157/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för 
kommunstyrelsen 2022. 
 
Det som tillkommit är: 
 
- Ombyggnation centraliserad administration och kundtjänst. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänstutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Tidigare godkänd investeringsplan 2022 för kommun-
styrelsen upphör att gälla. Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 
2022 godkänns.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Tidigare godkänd investeringsplan 2022 för kommunstyrelsen upphör 

att gälla. 
 

- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns. 
 
----- 
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§ 65    Dnr 2022.146/10 
 
Antagande av nytt avtal mellan samverkande kommuner - Gemensam 
nämnd för drift av personalsystem  
 
Den gemensamma nämnden för drift av personalsystem föreslår kom-
munfullmäktige i Arvidsjaurs, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner att 
godkänna nytt samarbetsavtal, med giltighetstid 2023-01-01--12-31 då 
nuvarande avtal går ut vid årsskiftet. 
  
Behovet av förlängning baseras på att det pågår ett arbete med upp-
handling av nytt personalsystem inom Skellefteå kommun, ett arbete 
som kommer att pågå under 2023. Beroende på utfallet av upphand-
lingen kan förutsättningarna för kommande samarbete påverkas. Even-
tuella framtida samarbeten klarläggs under 2023. Malå kommun deltar i 
dagsläget i förstudien inför upphandlingsprocessen som leds av en pro-
jektorganisation inom Skellefteå kommun. 
 
För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna. 
 
Bedömning 
 
Utifrån den upphandling som ska ske och eftersom Malå kommun i 
dagsläget köper systemförvaltningstjänst inom samarbetsavtalet är det 
av största vikt att förlängning av samarbetsavtalet sker.  
 
Utfall från förstudie och inom upphandlingsprocessen kommer att indi-
kera områden som Malå kommun kommer att behöva ta ställning till 
framgent. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Inger Johanssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för 
drift av personalsystem antas. Avtalet gäller 2023-01-01--12-31. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personal-

system antas. 
 
- Avtalet gäller 2023-01-01--12-31. 
 
----- 
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§ 66    Dnr 2022.147/02 
 
Ansökan om tjänstledighet över 12 månader 
 
En anställd har under det gångna året beviljats tjänstledighet med 10 % 
p g a personliga skäl. Den anställde önskar fortsätta med tjänstledighe-
ten ytterligare under perioden 2022-08-15 till 2022-12-30 
 
Enligt 5 kapitlet punkten 13.1 i Personalhandboken är det kommunsty-
relsen som beslutar om bifall till eller avslag på ansökan om tjänstledig-
het över 12 månader. Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten 
till allmänna utskottet. 
 
Den anställde önskar fortsätta med tjänstledigheten på grund av per-
sonliga skäl. 
 
Bedömning 
 
Den anställde ges möjlighet till att arbeta 90 % med en 10 % tjänstledig-
het. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Ansökan om tjänstledighet beviljas.  
 
BESLUT 
 
- Ansökan om tjänstledighet beviljas.  
 
----- 
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§ 67    Dnr 2022.158/00 
 
Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om dess sammanträdesdagar för 2023.  
 
Kommunfullmäktige föreslås ha sammanträden den 
 
13 mars 
24 april 
26 juni 
23 oktober 
27 november 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträ-
desdagar för 2023 fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 

2023 fastställs. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 68    Dnr 2022.159/00 
 
Fastställande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om dess sammanträdesdagar för 2023.  
 
Kommunstyrelsen föreslås ha sammanträden den 
 
21 februari 
28 mars 
7 juni 
3 oktober 
7 november 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till kommunstyrelsens sammanträ-
desdagar för 2023 fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag till kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2023 

fastställs. 
 
----- 
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§ 69    Dnr 2022.160/00 
 
Fastställande av utskottets sammanträdesdagar 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27, § 31 om en ny politisk organi-
sation innebär att det ska vara ett utskott som bereder ärenden till kom-
munstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen ska besluta utskottets sammanträdesdagar för 2023.  
 
Utskottet föreslås ha sammanträden den 
 
31 januari 
7 mars 
16 maj 
12 september 
17 oktober 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till utskottets sammanträdesdagar 
för 2023 fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag till utskottets sammanträdesdagar för 2023 fastställs. 
 
----- 
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§ 70    Dnr 2022.161/00 
 
Fastställande av budgetberedningens sammanträdesdagar 2023 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om budgetberedningens sammanträdes-
dagar för 2023.  
 
Budgetberedningen föreslås ha sammanträden den 
 
14 mars 
23 maj 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till budgetberedningens sammanträ-
desdagar för 2023 fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag till budgetberedningens sammanträdesdagar för 

2023 fastställs. 
 
----- 
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§ 71    Dnr 2022.136/09 
 
Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera angående etablerande av 
ett så kallat utegym i Sjöparken  
 
Lennart Gustavsson (V) m fl har inlämnat en motion om etablerandet av 
ett så kallat utegym i Sjöparken. Motionen lyder: 
 
”Sjöparken i Malå med bl a en lekpark är en oas. Ett s k utegym skulle 
ytterligare kunna utveckla Sjöparken. Med relativt enkla medel skulle fy-
sisk aktivitet kunna uppmuntras och göras lättillgänglig i och med Sjö-
parkens centrala läge. Exempel på utegym finns bl a i Bastuträsk.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås: 
 
Att Malå kommun inom ramen för investeringsbudget 2023 avsätter re-
surser för etablerandet av ett utegym i Sjöparken.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 220627 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Bedömning 
 
Förslaget att utveckla Sjöparken och uppmuntra till fysisk aktivitet är po-
sitivt. I dagsläget finns det ett utegym i fungerande skick i anslutning till 
konstgräsplanen. Enligt uppgift ägs det utegymmet av Tjamstavallen 
AB. 
 
Prisuppgift för ett mellanstort utegym har inhämtats och uppskattas till 
cirka 500 000 kr. Då utgör själva gymutrustningen i lärkträ 250 000 - 
300 000 kr och återstående del utgörs av markarbete/gjutning.  
 
Ett utegym kommer efter en etablering att behöva fortsatt tillsyn och un-
derhåll, vilket det i dag inte finns medel avsatta för. 
 
Bedömningen är att motionen avslås med motiveringen att det redan 
finns ett utegym som är tillgängligt för alla invånare i Malå, oavsett ålder 
och kön. Det befintliga utegymmet finns cirka 500 meter från Sjöparken. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Stefan Lundgrens tjänsteutlåtande. 
 
JÄV 
 
Stefan Lundgren (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ingen ersättare träder in i hans ställe. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Motionen bifalls. 
 
Ylva Olofsson (S): Motionen avslås. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna ut-
skottet, med ordförandens utslagsröst, bifaller Petter Hultdins förslag. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Motionen bifalls. 
 
----- 
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