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Malå med allt så nära
– en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.

Malå kommun informerar näringslivet. Sprid gärna informationen 
vidare i dina nätverk och till dem du tror kan vara intresserad. 
Tack på förhand.

Full fart på lägenhetsbyggandet längs Mörttjärnvägen. Kommunstyrelsens ordförande Martin Norehn (S) föjer uppförandet och konstaterar att inom en 
månad ska tak, dörrar och fönster vara på plats och värmen kopplas in för inomhusarbetena.

Kommunstyrelsens ordförande, Martin Noréhn, avled hastigt sent på kvällen den 10 december. Våra tankar går 
till Martins fru, barn och barnbarn. Verksamheten måste, trots Martins tragiska bortgång fortsätta.

 Glädjande är att det trots allt händer mycket positivt. Personligen är jag imponerad av Malå Företagarskola 
och dess resultat. Av 15 deltagare så har fyra registrerat företag redan nu.  Efterfrågan bland redan etablerade 
företag för liknande process tyder på framtidstro. 

Det var också positivt att Näringsdepartemetet svarade på vår inbjudan till Malå, att vi fick en möjlighet att 
mötas och diskutera möjlig väg att utveckla verksamheten på mineralkontoret SGU i Malå.

Jag vill till slut också passa på att önskar er alla en God jul och ett Gott nytt År!   

Kommunstyrelsens vice ordförande har ordet

Nr 4 2016

Malå kommuns

Näringslivsnytt

Foto: Leif Henningsson

Arne Hellsten
Kommunstyrelsens vice ordförande
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Tack alla utställare:

Tillsammans för Malå och möjligheterna i regionen
Att säkerställa kompetensförsörjningen är en över-
levnadsfråga. Glädjande är att fler får jobb, men 
såväl företag som Malå kommun och andra offentliga 
arbetsgivare upplever att det är fortsatt svårt att 
rekrytera. 

Tillsammans med näringslivet, offentliga arbets-
givare, Arbetsförmedlingen, Företagarna i Malå, 
utbildningsanordnare, myndigheter, fackförbund och i 
samverkan med andra kommuner, exempelvis genom 
Projekt Möjligheternas Region, kan vi i Malå kommun 
påverka utvecklingen i Malå och i regionen.

Varje aktör har egna nätverk, unika behovsanalyser 
och kunskapsunderlag. Genom ökad samordning och 

samverkan skapas samordningsvinster, lärande och 
kraftsamling kring gemensamma utmaningar. Samar-
betet utgör samtidigt ett forum för lärande och erfa-
renhetsutbyte kring kompetensförsörjningsfrågor. 

Ett led i detta arbete och samarbete var tema-
veckan Här finns jobben! med seminarier, guidade 
bussturer, Malå on Tour för elever och allmänhet, med 
information om arbetsgivare och jobb i Malå kom-
mun. Temaveckan avslutades med en näringslivs- och 
rekryteringsmässa som genomfördes på Malåborg 
vecka 45. Temaveckan Här finns jobben! genomförs 
vecka 45, 2017 på Malåborg. 
Välkommen att medverka!

Arbetsförmedlingen, Bockträsk Bröd, Bil & Maskin i Malå, Coompanion, EISAB, Företagarna, Malå Företa-
garskola, Georange ideell förening, Guideline Geo, Gustavssons Åkeri, Hultdins system, Jobbmatchen, LRF 
Norsjö/Malå, Malå IF, Malå kommun, Malå lärcentrum, Malå sameby, Malåbostaden, MH Företagsservice, 
Naturbruksgymnasiet i Burträsk, New Boliden, Nila Fritid, Norra Skogsägarna, Norrlandsbil, Persson Båt, 
Polismyndigheten, Påhlssons Åkeri, Räddningstjänsten, SAMLA, Sandbacka skolan fordonsutbildningar, Setra, 
SGU – Sveriges Geologiska Undersökning, Skellefteå Älvdal LEADER, Studio 8, Svea Skog, Vildmarkscamp i 
Malå, Västerbottens läns landsting
Fotograf: Linn Fjellner

Temaveckan Här finns jobben! genomförs vecka 45, 2017 på Malåborg. 
Välkommen att medverka!
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Polisen informerade från scenen och ute på parkeringen visade skog, entreprenad, 
transport och verkstadsindustrin upp sina produkter

Fotograf: Linn Fjellner
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Information till studenter

Malå Företagarskola och nyföretagande

Foto: Aleksandra Simanovskaya

På Luleå tekniska universitet informerar Malå kom-
mun på två skärmar om jobb i Malå - aktuella tjänster 
och exjobb. 122 visningar per dag á 10 sekunder

Exponeringarna pågår fram till den 2 april.
Uniaden 2017 går av stapeln den 31 januari på Umeå 
universitet och är norra Sveriges största arbetsmark-
nadsmässa. Malå kommun tillsammans med Gudeline 
Geo finns på plats för att informera om exjobb och 
jobb i Malå. 

Uniaden arrangeras genom ett samarbete mellan 
studentföreningarna vid Umeå universitet och vänder 
sig till ca 6000 studenter inom teknologi, naturveten-
skap, ekonomi, IT, media, design, HR och systemvet-
enskap. En riktad inbjudan har sänts till studenter på 
sjuksköterskeprogrammet och lärarprogrammen att 
besöka Malå kommuns monter. 

Under hösten har Malå företagarskola bedrivits inom 
ramen för projekt Möjligheternas Region i Malå. 

Företagarskolan avslutades på Malåborg, totalt har 
skolan haft 15 deltagare varav fyra redan har registre-
rat firma. Grattis Malå!

 Kommunstyrelsens vice ordförande Arne Hellsten 
delade ut diplomen. Vi tackar RevisorCompaniet för 
ett gott samarbete. Vi tackar även våra lokala före-

tagare; Börje Stenlund Vildmarkscamp i Malå, Peter 
Gustavsson, Gustavssons Åkeri, Erika Grundström, 
Little Miss Odd, Arthur Prifti, Malå hotell och ski 
event, Marika Lindahl, Studio 8, Bertil Burvall, Annika 
Berg, Handelskammaren, Johnny Falk, Guideline 
Geo och Christin Enkvist, Jump-in, för era insatser 
processen. 
Tillsammans för Malå och regionen!  

I samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten som 
håller i utbildningar för ledare i konceptet: Älskade 
barn har vi på Inflyttar- och integrationsservice startat 
en cirkelkurs för nyanlända malåbor i Föräldrastöd. Just 
nu har vi tre utbildade ledare: Ann-Britt Stråge, Kristine 
Nilsson och Birgitta Sundqvist och 7 deltagare. 

Cirkelkursen är en folkbildning, som ger ramar och 
tillfällen för diskussioner och erfarenhetsutbyte kring 
viktiga ämnen som barn, ungdomar och familj, vuxnas 
och föräldrarnas roll i uppfostran. Vissa punkter är lite 
mer informativa som exempelvis Socialtjänstlagen i 
Sverige eller Barnkonventionen. Vi hoppas och tror att 
kursen blir givande för både deltagarna och ledarna! 

Föräldrastöd - cirkelkurs för nyanlända 
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Sedan presentationen av Malå som alternativ plats 
för Sametingets parlamentsbyggnad har komplette-
rande information skickats till ledamöterna brevledes.

Arbetetet med Malå 2030, översiktsplanen och 
fördjupning Malå samhälle, tillgången till attraktiva 
bostäder, vårt utbud av barn- och äldreomsorg, 

näringsliv och kompetensbehov på orten, geografisk 
placering och kommunikationer mm. presenterades 
ytterligare. Planen är att beslut ska fattas på plenum 
i februari i Trondheim. 

Har du uppmärksammat föreslagen placering? 

Sametingets parlamentsbyggnad i Malå

Se filmen här:  https://www.youtube.com/watch?v=tnX98Qs83O0

Leif Bergström Adaksbygdens byalag hälsad välkommen

Tillsammans med byns barn invigdes Adakmacken 
den 17 december 2016. Så mycket entreprenörskap, 
handlingskraft och samarbete. 

Skelleftebränslen/Umebränslen, Adak Allehanda, 
Adak Adventure, Adak sportklubb, Vävstugan, Saga-
biografen, Lönås Gård, Bennys Gräv. 

Folkligt och fullsatt. Barn, unga, seniorer, företagare, 
föreningsaktiva, leverantörer, bybor och eldsjälar. 

Heja Adak, grattis Malå!

Adakmackens invigning – utökad service i Malå
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Information från inflyttar- och integrationsservice 
och Utvecklingsavdelningen

Hej Anna Jonsson – vår nya upphandlare

Foto: Anna Jonsson

Med start den 1 januari 2017 är Anna Jonsson 
ny upphandlare på Malå kommun. Inledningsvis 
arbetar hon 40 % och kommer succesivt att växla 
upp till 100%. 

Anna har för avsikt att förbättra relationerna 
och levandegöra dialogen med utgångspunkt i 
den nyligen antagna upphandlingspolicyn. Hon 
kommer att vara stöd till både beställare och leve-
rantörer vid själva upphandlingsprocessen.  

Välkommen Anna att bli en i laget, tillsammans 
för Malå! 

Den 18 november var Lina Nordstrand, jour-
nalist, förläggare på Vilja förlag och en av 
författarna till Lilla Integrationshandbo-
ken i Malå. Hennes föreläsning på Forum 
handlade om ”Integration i vardagen - både 
på jobbet och hemma”. 

Föreläsningen blev välbesökt och det var 
både kommunanställda, representanter 
från föreningar och samfund, näringslivet 
och allmänheten som deltog.

Lina talade om invandring och integration 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv som 
ger Sverige ny arbetskraft och ett ökat 
företagande, verkar kompetenshöjande 
och bidrar till att landet kan lyckas
bättre på den globala marknaden, med 
tanke på till exempel språkkunskaper, 
professionella kontakter och därmed 
möjlighet att göra affärer med utländska 
företag. Hon visade på statistik hur många 
svenskar med utländsk bakgrund som går 
på jobbet i Sverige varje dag: 17% av de 
som arbetar och betalar skatt i Sverige har 
sitt ursprung i ett annat land. 

Exempel på Branschstatistik:   (forts sid 7)   
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Grattis Issak Debass, Weiyene Kibreab och Henok Tedla och välkomna till tjänster i Malå kommun

Fr.v. Journalisten och författaren Lina Nordstrand tillsammans med Aleksandra Simanovskaya vid föreläsningen i Malå.

Stort grattis till tre nyblivna 
undersköterskor: 
Issak Debass, Weiyene Kibreab 
och Henok Tedla! 

Henok, Weiyene och Issak 
har tagit examen som under-
sköterskor. De har pluggat i två 
år i Arvidsjaur och praktiserat 
på äldreboendena i Malå. Nu är 
de tillsvidareanställda vid Malå 
Kommun.

Grattis till er alla tre och 
grattis Malå! 

33% av de som arbetar som läkare i Sverige kommer 
från ett annat land, 24% av vårdbiträden, 30% av 
högskole- och universitetslärare, 49% av anställda 
i hotell- och restaurangbranschen samt 38% av alla 
bussförare har också ett annat ursprung än svenskt. 

Deltagarna på föreläsningen fick flera konkreta tips 
på vad privatpersoner och civilsamhället, med eller 
utan kommuners hjälp, kan göra för att bidra till ett 
mer integrerat samhälle. Föreläsningen tog också 
upp frågor som rör vardag och arbetsmiljö samt hur 
de hänger ihop: till exempel om ”man vågar” släppa 
in en främling i sin vardag - då är det lättare att göra 
det också på jobbet, och vice versa. 

Lina talade om vårt ansvar som medborgare och 
förmågan att se sig själv som en del av en större 
helhet. Vi är alla medborgare i samhället och vi har 
många roller: vi har/haft föräldrar, vi har syskon, 

kanske barn och många av oss har ett arbete och där 
kan vi också göra skillnad.

Hur kan du stödja nyanlända malåbor och påverka 
samhället i stort?  

Vill ni få den Lilla Integrationshandboken som 
vänder sig först och främst till almänheten,
föreningar och samfund, kontakta Inflyttar- och inte-
grationsservice i Malå via e-post: inflyttarservice@
mala.se.
Under sommaren 2017 kommer bok nummer två av 
samma författare (Lina Nordstrand och Malin
Eirefelt) med konkreta tips till företag och offentlig 
sektor när det gäller mångfaldstänkande och integra-
tion på arbetsplatsen. Det berättade Lina. Det ser vi 
fram emot och bjuder in henne till Malå igen. 
Foto: Aleksandra Simanovskaya och Ethel Cavén

Foto: Aleksandra Simanovskaya

Grattis till examen!



8

I Malå finns världen
Evenemangsutbildning för ungdomar 16-20 år 
- för ett inkluderande och attraktivt Malå!

Mer Malå i världen mår alla bra av. Mer av världen i Malå berikar 
och utvecklar Malå. Vi som lever, bor och jobbar här har en stor 
utmaning att hantera. Det är staden och det urbana som både 
uttalat och allt för ofta outtalat blivit normen för det innovativa, 
moderna, attraktiva och lyckade. Det ställer vi i Malå inte upp på! 

Vi tror på den unga generationen malåbor, svenskfödda och 
utlandsfödda.  Vi vill att de ska tro på sin egen företagsamhet och framtid 
i Malå. Genom en evenemangsutbildning där ungdomarna får inspiration och verktyg att 
för att kunna planera, genomföra och följa upp evenemang vill vi göra dem delaktiga i samhällsutveck-
lingen. I Malå finns en öppenhet, lyhördhet och ett inkluderande förhållningssätt som utgör grunden för att 
vi ska kunna samarbeta. Malå är också mångkulturellt.

Malåbor är födda i 49 länder: Afghanistan, Albanien, Australien, Bosnia-Herzegovina, Brasilien, Chili, 
Columbia, Djibouti, Eritrea, Estland, Etiopien, Filipinerna, Finland, Indien, Irak, Iran, Jugoslavien, Kenya, 
Kina, Kuba, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nicaragua, Norge, Nya Zeeland, 
Pakistan, Polen, Republiken Korea, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sverige, 
Sydafrika, Syrien, Thailand, Tjeckoslovakien, Tyska Demokratiska R, Tyskland, USA, Ukraina, Ungen, Yemen. 

10 utlandsfödda ungdomar i Malå deltog den 10 
december i den första utbildningsdagen i att planera 
och genomföra evenemang.  Evenemangsutbildning-
en är ett verktyg och dess mål – att ungdomarna ska 
planera och genomföra ett evenemang våren 2017 - 

är en del i konceptutvecklingen av Malåborg. Ung-
domarna var mycket kreativa och engagerade och 
resultatet av dagen blev att de jobbar vidare med två 
konkreta evenemang. 
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Maronga tog upp viktiga ämnen så som vikten 
av att bestämma sig för att göra sin egen situa-
tion till den bästa möjliga. 

Maronga hade hela sin familj med sig när de 
bosatte sig i Bureå där de nu bor och trivs, men 
många gånger funderade de på att lämna det 
lilla samhället och söka sig till storstan där det 
finns fler människor i samma situation. 

Maronga och hennes familj tog beslutet att 
stanna och har nu startat ett flertal mötesplat-
ser för andra som är i samma situation. 

Bland annat har hon undervisat i invand-
rarsvenska för asylsökande, startat upp 
”Marongas hörna” med skänkta saker som säljs 
för en billig slant, startat sy-, stick- och virkcafé, 
mötesplats liknande Språkcaféet där de kan 
mötas, spela spel, prata svenska eller läsa en 
bok och fika tillsammans.

På kvällen den 27 oktober fanns det möjlighet 
för allmänheten att få lyssna på Maronga på 
Biblioteket i Malå, ett 20-tal besökare fick höra 
både tårfyllda och glädjefulla berättelser från 
Marongas liv. Hon berättade öppet från hjärtat 
om vikten av att bestämma sig för att ta varje 
dag som en gåva och göra det bästa av den för 
att orka gå vidare efter allt som hon och hen-
nes familj har varit med om. Det är ofta barnen, 
familjen och människorna i hennes närhet som 
gör att hon orkar stiga upp och kan sprida sin 
glädje och göra Bureå, Skellefteå och många 
andra platser till en bättre värld.

Fängslande föreläsning av Maronga Furaha 
för SFI-elever och Malåbor

Maronga berättade om hur det var när hon kom till Sverige för för-
sta gången för ca 10 år sedan.  Hon talade med hela kroppen och fick 
eleverna att känna stor igenkänning i hennes berättelse.
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Matai Sarwat, Byblos Pizzeria, flankerad av fr.v. Tilda Forsberg (praktikant) AnnaKarin Horney och 
Maria Larsson Utvecklingsavdelningen.

Greta Nystedt, Apoteket Myran

Maria I Larsson tillsamns med Beatrice Bergqvist och 
Karin Fällman, Gold of Lapland ekonomisk förening Katrin Jonsson, Kattis Bod

Marika Holmström, MH Spa & Massage

Walter Bischof, Specialist of metal fabrication

Fr.v. Arthur Malå Hotell & Ski Event, Börje Vildmarkscamp i Malå, Evi och Johann 
FlyCar samt Yvonne Arctic Bus. 

Matai Sarwat Byblos Pizzeria, Greta Nystedt Apoteket Myran, Beatrice Bergqvist och Karin Fällman Gold 
of Lapland ekonomisk förening, Katrin Jonsson Kattis Bod, Marika Holmström MH Spa & Massage, Walter 
Bischof Specialist of metal fabrication, Arthur Malå Hotell & Ski Event, Börje Vildmarkscamp i Malå, Evi och 
Johann FlyCar samt Yvonne Arctic Bus. 

Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Utvecklingsavdelningen möter
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Matilda Henningsson, Sv. Näringsliv
informerade och var moderator

Panelen fr.v. Björn Larsson, Arctic Bus, Leif Bergström, Adakbygdens byalag Matil-
da Henningsson, Svenskt Näringsliv, omas Linder, FöretagarnaAnna Karin Horney, 
Malå kommun, Elin Bergarp, Sorsele kommun, Susanna Bischof, SannaBi.

– Det finns en stor samarbetspotential i den dialog som 
nu inletts mellan företagen och kommunens Utveck-
lingsavdelning, konstaterade Anna-Karin Horney

Anna-Karin Horney, verksamhetsansvarig Utvecklingsavdelningen, gladde sig åt den stora uppslutningen 

Intresserad ämnen och diskussioner fångar deltagarna 
i de ”Gomorron-möten” som Utvecklingsavdelningen 
dragit igång under  åre t. Angeläget och uppskattat.

Foto: Leif Henningsson

Tema näringslivsranking & förbättrat näringslivsklimat.
Tack till Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv, Elin 

Bergarp, Sorsele kommun, Susanna Bischof, SannaBi, 
Björn Larsson, Arctic Bus, Tomas Linder, Företagarna i 
Malå och Leif Bergström, Adakbygdens byalag. 

Viktig information, värdefulla synpunker och kun-
skapsöverföring från vår grannkommun Sorsele. Tack 
alla företagare och representanter från organisationer 
som kom till Gomorron Malå! 
Tillsammans för Malå och regionen!

Malå levererar!
Följ oss på facebook – @Malåmedalltsånära

Så minns vi hösten – Gomorron Malå!
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Tillsammas bidrar vi och ljussätter Malå kommun. 
Skyltfönster, fasadbelysningar, eldar och marschaller, 
skyltlördag, julgranar, och stjärnor efter Storgatan är 
bara några exempel.  

På bilden: Företagare i Malå och Lions träffades 
för iordningsställande av Malås julstjärnor. 

Under hösten har Tilda Forsberg, åk2 Han-
delsprogrammet i Lycksele, gjort sin praktik 
på Utvecklingsavdelningen och Kultur- och 
Fritidsavdelningen. 

Vi passar på att tacka Tilda för hennes 
insats under praktiken (vilket bland annat 
bestod av att uppdatera facebooksidan Malå 
med allt så nära) och önskar henne fortsatt 
lycka till med studierna!
Foto: Linda Fjellner

Genom projekt Integrationsverkstad, kurser för 
unga, i samarbete med Fritidsgården Kosmos, 
Studieförbundet vuxenskolan och Rädda barnen 
ordnades maskerad och disco. 
Drygt 120 ungdomar besökte Malåborg, fantas-
tiskt rolig kväll!

Maskerad och Disco för ungdomar på Malåborg

Malå i ljus

Tilda gjorde sin praktik i Malå
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Gomorron Malå!
Tema Kvinnors företagande – utmaningar och möjligheter.

Näringsdepartementet besökte Malå kommun

Förre kommunalrådet Martin Noren höll en initierad före-
dragning medan Lennart Gusravsson lyssnade.

Många spännade mineralfynd finns i SGUs 
samlingar och museum

Näringsdepartementets representanter 
lyssnade och antecknade flitigt.

Det var positiva vibbar från delegationen när 
man tog del av kommunens föredragning

Tack till moderator Helena Österlind, jämställd-
hetsstrateg Klabböle Konsult AB, Ingela Larsson, 
Nystedts Kläder, Erica Grundström, Little Miss 
Odd, Marika Lindahl, Studio 8 och Ella-Marit Pilto, 
avdelningschef Folktandvården Västerbotten (Malå, 
Sorsele, Norsjö). 

Vilken kompetens och drivkraft! Viktig information, 
värdefulla perspektiv och reflektioner. 

Tack alla företagare och representanter från orga-
nisationer som kom till Gomorron Malå, hejja Malås 
näringsliv! Tillsammans för Malå och regionen!

Malå kommun mötte representanter för Näringsdepartementet och 
ledning för SGU. 

Viktigt möte angående mineralkontorets framtid i Malå, bra diskus-
sioner. Fortsättning följer på hur vi tillsammans med SGU kan utveckla 
verksamheten i Malå. 
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Möjligheternas region; 
Individuell coachning till deltagare Malå företagarskola. Komptensutvecklingsprogrammet 
”Steget vidare” för befintligt näringsliv, företag som drivs av kvinnor och män i Malå. 

”Gomorron Malå” – sista torsdagen i månaden 2017:
26/1 tema besöksnäring 
23/2 tema ny teknik och innovation 
30/3 tema kompetensbehov/kompetensförsörjning

OBS!
Bygdeavgiftsmedel 2017
Sista ansökningsdag är den 31 januari 2017.
Läs mer här: http://www.mala.se/?id=15679

Välkommen att kontakta oss med dina frågor, idéer och/eller utvecklings-
förslag: 
Peder Johansson, e-post: peder.johansson@mala.se tfn: 070-344 55 68. 
Oskar Sjölund, e-post: oskar.sjolund@mala.se, tfn: 0953-140 97 
Maria Larsson, e-post: maria.i.larsson@mala.se, tfn: 0953-140 57 
Aleksandra Simanovskaya, e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se, tfn: 
0953-140 46 
Ethel Cavèn, e-post: ethel.caven@mala.se, tfn: 0953-140 74 
Anna Karin Horney, e-post: anna-karin.horney@mala.se, tfn: 0953-140 76

www.mala.se 
Ansvarig utgivare: Utvecklingsavdelningen, Malå kommun 

Aktuellt våren 2017

REPRIS PÅ DEN LYCKADE MÄSSA – HÄR FINNS JOBBEN, 
Näringslivs- och rekryteringsmässa i Malå 
Här finns jobben v45 2017

v.45

Tack alla för ett gott samarbete. 
God Jul och ett Gott Nytt 2017 – tillsammans för Malå! 

Önskar Utvecklingsavdelningen, Malå kommun


