
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-06-26
(5)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 8.00 - 8.30

Ajournering

Beslutande Maria Stenberg (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Emil Stråle (S), ersättare för Anna Harr (V)
Petter Lundström (V)
Arne Hellsten (ML), § 111 - 112, 114
Matts Hällsten (ML)
Cecilia F Stenlund (L), § 111, 113 - 114

Mats Gustafsson (ML), frånvarande utan ersättare

Övriga deltagande Jim Lundmark
Catrin Björck, sekr
Elin Nilsson, miljö- och byggchef, § 112 - 114

Utses att justera Ylva Olofsson, ersättare Matts Hällsten

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, måndag den 26 juni 2017, kl 9.30

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111 - 114
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Ylva Olofsson

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-06-26

Anslag sätts upp 2017-06-26 Anslag tas ner 2017-07-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 111

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----

2



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2017.135/21

Antagande av detaljplan för fastigheten Malå 4:29, Lappstan

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för fastig-
heten Malå 4:29 m fl (Lappstan), Malå kommun. Syftet med detaljplanen 
är att utveckla området genom att köpa mark och därmed kunna utöka 
antalet härbren och kåtor. Detaljplanen upprättas för att skapa planmäs-
siga förutsättningar för de planerade åtgärderna.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 13 april – 5 maj och 
därefter ställts ut för granskning under tiden 19 maj – 9 juni.

BESLUTSUNDERLAG

Se Elin Nilssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Cecilia F Stenlund (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ingen ersättare inträder i Cecilias ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Detaljplanen godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande.

BESLUT

- Detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för an-
tagande. 

-----
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§ 113 Dnr 2017.136/21

Antagande av detaljplan för nordvästra industriområdet, del av Ruban-
ken, Yxan, Pressen, Malå 7:22 m fl

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för nord-
västra industriområdet, Malå samhälle, Malå kommun. Syftet med de-
taljplanen är att utveckla industriområdet med fler industritomter, öka 
byggrätten inom planen, möjliggöra bullerdämpande åtgärder, säker-
ställa naturmark samt möjliggöra fastighetsrättsliga åtgärder.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 13 april – 5 maj och 
därefter ställts ut för granskning under tiden 19 maj – 9 juni.

BESLUTSUNDERLAG

Se Elin Nilssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Arne Hellsten (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ingen ersättare inträder i Arnes ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Detaljplanen godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande.

BESLUT

- Detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för an-
tagande.

-----
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§ 114 Dnr 2017.137/21

Antagande av detaljplan för fastigheten Sågen 2 m fl

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för fastig-
heten Sågen 2 m fl, Malå samhälle, Malå kommun. Syftet med detaljpla-
nen är att skapa förutsättningar för uppförande av byggnader samt utök-
ning av upplagsytor för timmer och bark, trävaror samt lagring och han-
tering av snömassor från vinterhållning av området. Genom detaljplanen 
kan en ändamålsenlig och funktionell markanvändning uppnås samt en 
utökad skyddszon med naturmark i planområdets sydöstra och nord-
västra del kan tillskapas.

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 18 aug 2016 – 27 
sep 2016 och för granskning under tiden 13 april – 5 maj.

BESLUTSUNDERLAG

Se Elin Nilssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Detaljplanen godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande.

BESLUT

- Detaljplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för an-
tagande.

-----
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