MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12

1 (64)

Plats och tid

Kommunförvaltningen, kl 8.00 - 14.00

Ajournering

Kaffe, kl 9.30 - 9.45
Kl 10.38 - 10.40
Lunch, kl 12.00 - 13.00

Beslutande

Lennart Gustavsson (V)
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Anna Harr (V), § 1 - 13, 15 - 40
Petter Lundström (V)
Mikael Abrahamsson (S), § 1 - 13, 15 - 40
Ylva Olofsson (S), § 1 - 13, 15 - 40
Britt-Marie Sellman (S), ers för Jeanette Hallin (S), § 1 - 13, 15 - 40
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Anna-Karin Horney, enh chef/utv avd, § 5-6
Tony Frank, enh chef/anläggn enh, § 9
Lars Grundberg, tekn chef, § 9, 35

Lars Ekberg, personalchef, § 33-34
PWC/Ulrika Öhlund, § 37
Britta Nilsson, förslagsställare, § 18
Stefan Larsson (ML), ej tjg ers, § 1-13,15-40

Utses att justera

Stefan Lundgren, ersättare Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, tisdag den 19 februari 2019, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

1 - 40

Catrin Björck
Ordförande

Lennart Gustavsson
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Anslag sätts upp

2019-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande
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§1
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande ändring.
Utgår:

* Information om medborgarundersökning hösten 2018

BESLUT
- Dagordningen godkänns med följande ändring.
Utgår:

* Information om medborgarundersökning hösten 2018

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Dnr 2019.16/02

Personaladministrativa åtgärder 2019
För 2019 finns 200 000 kronor avsatta till ”personaladministrativa åtgärder”. Medlen ska gå till arbetet med att utveckla organisationen och på
så sätt skapa en organisation som är hälsofrämjande. Åtgärder ska föregås av särskilda beslut av kommunstyrelsen.
Malå kommun har haft ett långsiktigt mål att genomföra ett kontinuerligt
arbete inom de områden som forskningen anser skiljer en ”frisk” och
”sjuk” organisation åt. Dessa områden är:
• Organisationen - tydlig
• Styrprocessen – mål/handlingsplan
• Ledarskapet
• Medarbetarskapet
• Delaktighet
• Information/kommunikation
• System för hälsa och sjukfrånvaro
• Arbetsmiljöarbetet, ex skyddsronder.
Från och med 2016 har tre specifika mål beslutats. Kommunens ledningsgrupp svarar för arbetet och den kommunövergripande samverkansgruppen är referensgrupp.
1. 1. En tydlig organisation med en styrprocess som leder till utveckling.
2.
3. 2. Ett gott medarbetarskap och ledarskap.
4.
5. 3. Ett fungerande system för hälsa och sjukfrånvaro.
Dessa punkter kan sammanfattas i rubriken ”Malå kommun - en hälsofrämjande organisation”.
Under 2018 har medlen främst använts till:
 Två Friskvårdsveckor under hösten, med ett flertal olika aktiviteter.
Gemensam föreläsning med rubriken Medarbetskap/ledarskap och
stress. Vilka är dina synpunkter på dessa viktiga funktioner? Därutöver
allt i från bridge till yoga. Aktiviteterna avslutades med afterwork på
Malå hotell.
 Trivselpengar bestående av 150 kr/medarbetare att användas till en
gemensam aktivitet i arbetslaget.
 Arbetsmiljöhandböcker har beslutats i nämnder och styrelse.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Ekberg
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 Samordningsförbundets projekt ”Strategi för fler åter i arbete i Lycksele och Malå kommuner” har utvecklats mer till ett forskningsprojekt än
det utvecklingsprojekt det var tänkt som.
192 000 kronor av de budgeterade 200 000 kronorna har förbrukats.
Ett samarbete har påbörjats med Suntarbetsliv - en förening där parterna är medlemmar. Den har fått i uppdrag att stötta kommuner och regioner i arbetet med sjukfrånvaron.
Förslag/bedömning
För år 2019 föreslås att medlen för personaladministrativa åtgärder används till att genomföra de aktiviteter som finns i dokumentet ”Malå
kommun en hälsofrämjande organisation”. Dokumentet kan komma att
revideras utifrån samarbetet med Suntarbetsliv. Personalchefen ges i
uppgift att fortsätta arbetet, där kommunens ledningsgrupp är styrgrupp
och den kommunövergripande samverkansgruppen är referensgrupp.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Budgeterade medel 2019 för personaladministrativa åtgärder används till arbete med ”Malå kommun en hälsofrämjande organisation”. Dokumentet kan komma att revideras utifrån samarbetet med Suntarbetsliv. Personalchefen ges i uppgift att fortsätta arbetet,
där kommunens ledningsgrupp är styrgrupp och den kommunövergripande samverkansgruppen är referensgrupp. Uppföljning delges kommunstyrelsen vid sammanträdet i juni 2019.
BESLUT
- Budgeterade medel 2019 för personaladministrativa åtgärder används
till arbete med ”Malå kommun en hälsofrämjande organisation”.
- Dokumentet kan komma att revideras utifrån samarbetet med Suntarbetsliv.
- Personalchefen ges i uppgift att fortsätta arbetet, där kommunens ledningsgrupp är styrgrupp och den kommunövergripande samverkansgruppen är referensgrupp.
- Uppföljning delges kommunstyrelsen vid sammanträdet i juni 2019.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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2019-02-12
§3

Dnr 2019.19/02

Uppföljning av arbetsmiljömål för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2018
Enligt kommunens Arbetsmiljöpolicy, fastställd av kommunfullmäktige
2018-03-05, § 2, ska varje styrelse och nämnd upprätta en Arbetsmiljöhandbok samt fastställa mål för sitt arbetsmiljöarbete och föra in dessa i
Arbetsmiljöhandboken. Målen följs upp varje år. För år 2018 gällde följande mål för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Mål:
1 Alla tillbud ska rapporteras till berörd arbetsledare. Ett tillbud är en
händelse som kan leda till olycksfall. Tillbuden följs upp av respektive
arbetsledare. Detta görs i förebyggande syfte så att inga olyckor inträffar. Tillbuden rapporteras in till personal- och löneenheten som för
statistik över olycksfall och tillbud.
2 Skyddsrond genomförs i alla verksamheter.
Aktiviteter
 Tillbud - gällande blankett används. Tillbuden följs upp på arbetsplatsmöten.
 Skyddsronderna - följs upp på arbetsplatsmöten samt rapport lämnas till den avdelningsövergripande samverkansgruppen.
Uppföljningen har skett på så sätt att varje enhetschef har fått lämna in
svar på ett antal frågor. En sammanställning är gjord.

Justeringsmännens sign

Enhetschef/verksamhet

Fått in
tillbud

Tillbud
uppföljning

Genomfört
skyddsrond

Jim Lundmark/
allmänna
Lina Dahlbäck/
ekonomi
Rune Nilsson/IT
Linda Nystedt-L
Lars Ekberg/ personal o löner
Ethel Lundström/
Galejan

Nej

-

Ja

Rapporterat
till avdelningsövergripande
Ja

Nej

-

Ja

Ja

Nej
Nej
Nej

-

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Beslutsexpediering

Lars Ekberg
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Nej

-

Ja

Ja

Ja
Färdolycksfall
Nej

Ja

Ja

Nej

-

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ebbe Bergstedt/
fastighet/lokalvård*
Tony Frank/väg,
Ja
avfall, vatten

* Lokalvården är med på skolans skyddsronder.
Tillbud - Få anmälningar om tillbud har inkommit och de som inkommit
har följts upp.
Skyddsrond - 7 av 9 verksamheter har genomfört skyddsrond.
Rapport till avdelningsövergripande - 6 av 9 verksamheter har rapporterat till den avdelningsövergripande samverkansgruppen.
Det är positivt att få tillbud har inträffat. Man kan inte med säkerhet
säga att samtliga tillbud har rapporterats.
Mindre positivt är att inte samtliga verksamheter har genomfört en
skyddsrond. De verksamheter som inte har genomfört någon är sådana
verksamheter som utför de flesta arbetsuppgifter ute i olika miljöer. Fastighetsskötare utför sina arbetsuppgifter i kommunkoncernens samtliga
fastigheter. Man borde ändå kunna har en genomgång om risker och
förbättringsområden utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Gator/vägar, vatten/avfall utför riskanalyser före ex en vattenläcka repareras.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen godkänns.
BESLUT
- Informationen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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§4

Dnr 2019.18/02

Antagande av Arbetsmiljöhandbok för kommunstyrelsens verksamhetsområden
Enligt kommunens Arbetsmiljöpolicy, fastställd av kommunfullmäktige
2018-03-05, § 2, ska en arbetsmiljöhandbok upprättas för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Den ska innehålla fastställda mål för arbetsmiljöarbetet för innevarande år.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Arbetsmiljöhandboken antagen av kommunstyrelsen 2018-03-27, § 42 upphävs. Upprättat förslag till Arbetsmiljöhandbok för 2019 antas.
BESLUT
- Arbetsmiljöhandboken antagen av kommunstyrelsen 2018-03-27, § 42
upphävs.
- Upprättat förslag till Arbetsmiljöhandbok för 2019 antas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim L, Lina D, Rune N, Lars G,
Anna-Karin H, Ebbe B, Carina K,
Ulrika B, Tony F, Lars E
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Dnr 2019.24/04

Översyn av regler för hemsändningsbidrag
Regler för hemsändningsbidrag som började gälla fr o m 2018-09-01
fastställdes av kommunfullmäktige 2018-04-23, § 51 (dnr 2019.24/04).
Av reglerna framgår det att omsorgsavdelningen ”hanterar kontakterna
med invånarna och handlägger invånarnas ansökan om varuhemsändning. Beviljade ansökningar meddelas avtalad aktör samt utvecklingsavdelningen”.
Brukarens behovsbedömning är en mycket viktig del i processen och
ändring föreslogs bl a för att säkerställa att de som verkligen behöver
och har rätt till stödet får det. Dessutom bedömdes då att ändringen
skulle kunna bidra till genomförande av den föreslagna förändringen
inom omsorgsavdelningens verksamhet i arbetet ”Budget i balans 2018/
besparing - Ändrade rutiner för inköp av dagligvaror till brukare (hemsändningsbidrag)” (KF 2017-11-27, dnr 2018.75/04). Dåvarande omsorgschefs (Mari-Louise Lundqvist) konsekvensbedömning vid förändring i verksamheten låg till grunden för det. Förändringen skulle ge bättre nyttjande av personalens kompetens i och med att inköp för brukarens räkning skulle nu göras av aktören som har fått avtal om hemsändningsbidrag istället för hemtjänst- och personal på särskilt boende (undersköterskor) som skötte det innan föreslagna förändringen.
I sitt tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2018 beskriver den nytillträdde omsorgschefen John Olsson svårigheter att utföra uppdraget
och hänvisar till att ”kriterierna för att bli beviljad hemsändning måste
förtydligas”. Enligt John Olssons tjänsteutlåtande belastar arbetsuppgifter med behovsbedömning och tillhörande personalkostnad omsorgens
verksamhet, men ”inte har något med omsorgen att göra” om vem som
helst kan ansöka om hemsändningsbidrag. Omsorgschefen bedömer
också att brukare som nu får service via hemtjänstpersonal/personal på
boende förmodligen tackar nej till tjänsten eller den föreslagna förändringen i och med begränsade val och eventuella ökade kostnader. Därför bedöms förändringen svår att genomföra utan nämndens beslut om
att inköp av dagligvaror till ovannämnda kategorier av brukare – primära
omsorgens kunder – skulle utföras via hemsändningsbidrag.
Ärendet innehåller följande förslag: ”Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva § 51/18, samt att nya regler för hemsändningsbidrag tas fram. I reglerna bör framgå på vilka grunder man kan
beviljas hemsändningsbidrag”.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Aleksandra Simanovskaya,
omsorgsavd
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På sammanträdet den 22 oktober 2018 har kommunfullmäktige tagit det
föreslagna beslutet (Upphävande av kommunfullmäktiges beslut "Fastställande av regler för kommunalt hemsändningsbidrag", § 15, (dnr
2018.180/04).
I och med detta beslut har återigen de gamla reglerna för hemsändningsbidrag börjat gälla, det vill säga kommunfullmäktiges beslut 201211-26, § 105.
BESLUTSUNDERLAG
Se Aleksandra Simanovskayas tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson: Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att inkomma
med förslag till nya regler för hemsändningsbidrag till kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-04. Arbetet ska pågå i samverkan och i nära dialog med omsorgsavdelningen.
BESLUT
- Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att inkomma med förslag till nya
regler för hemsändningsbidrag till kommunstyrelsens sammanträde
2019-06-04.
- Arbetet ska pågå i samverkan och i nära dialog med omsorgsavdelningen.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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2019-02-12
§6

Dnr 2019.27/14

Fastställande av Handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i Malå åtgärder och aktiviteter (2019 - 2021)
Svenskt Näringslivs näringslivsrankning som publicerades den 2 oktober 2018 visar att Malå ligger på plats 286 av 290 (↓ 55 placeringar i
jämförelse med 2017). Syftet med undersökningen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Det är den sämsta placeringen för Malå på tio år. Resultat är oacceptabelt och kräver åtgärder.
Både förtroendevalda/politiker och tjänstepersoner bör tillsammans hjälpas åt i arbetet med att skapa förutsättningar för att företagsklimatet ska
förbättras. Vi behöver fler och växande företag som genererar arbetstillfällen. Dåligt företagsklimat minskar våra möjligheter att fler personer
ska vilja bo, leva, verka här - driva, starta företag i Malå eller att flytta
sitt företag till vår kommun. Vi behöver bli fler invånare och attrahera
fler företagsamma människor som vill etablera sina verksamheter i Malå. Utan detta blir det svårt att i längden upprätthålla den kommunala
servicen.
Enligt kommunstyrelsens beslut den 13 november 2018 i ärende Företagsklimatet i Malå har ledningsgruppen fått ett uppdrag att sätta konkreta mätbara mål enligt rekommendationer från Svenskt Näringsliv för
att aktivt arbeta och prioritera frågan i Malå kommun. I ärendet fanns
förslag på sex viktiga faktorer som kommunen har möjlighet att påverka
direkt genom att initiera åtgärder. Det gäller de faktorer där kommunen
har låga placeringar enligt rankningen och enligt utfrågade företagare i
Malå.
Målbeskrivning
Målet tas fram i samverkan med näringslivet.
Målet är konkret, mätbart och realistiskt.
Målet är brett förankrat internt i kommunen: vad, när och vem?
Målet är vägledande i kommunens strategiska arbete.
Målet kommuniceras till hela näringslivet.
Målet följs upp.
Långsiktighet
Arbetet måste genomsyra hela kommunen under flera år.
Mål: Under de närmaste tre åren ska Malå kommun uppnå plats nr 200
(enligt mätningen år 2021).

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

KF, Lennart G, ledningsgrp/Jim
L, BUN, ON, KFN, MBN, Meni,
ordf i Företagarna i Malå
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BESLUTSUNDERLAG
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i
Malå - åtgärder och aktiviteter (2019 - 2021) fastställs.
BESLUT
- Handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat i Malå - åtgärder och aktiviteter (2019 - 2021) fastställs.
-----
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2019-02-12
§7

Dnr 2019.20/82

Bildande av utredningsgrupp samt finansiering - Simhall
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 110 att kultur- och fritidsnämndens verksamhet Simhall, objekt 204 00 avvecklas från och med
2018-01-01. Tekniska avdelningen/fastighetsenheten har efter detta
stängt simhallen. Uppnådd teknisk livslängd med stora renoveringsbehov är en del i detta beslut.
Bedömning
Tekniska avdelningen kan inte stå kvar med fastighetskostnader samtidigt som man inte har någon intäkt. Beslut om vad som ska göras måste tas. Då simhall är en central fråga i ett samhälle samtidigt som det
kan innebära stora investeringskostnader föreslås att en utredningsgrupp bildas med politiker och tjänstemän som tar fram förslag till beslut.
För att utredningsgruppen ska kunna utföra ett arbete behövs det avsättas medel för detta. Gruppen tar fram en tänkbar kalkyl och medel äskas ur kommunstyrelsens investeringsram.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grunbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Teknisk chef får i uppdrag att bilda utredningsgrupp Simhall. Sammansättningen redovisas i kommunstyrelsen 201903-26. Projektmedel enligt gruppens kalkyl äskas senast i kommunstyrelsen 2019-06-04.
BESLUT
- Teknisk chef får i uppdrag att bilda utredningsgrupp Simhall.
- Sammansättningen redovisas i kommunstyrelsen 2019-03-26.
- Projektmedel enligt gruppens kalkyl äskas senast i kommunstyrelsen
2019-06-04.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Grundberg, Ebbe Bergstedt, Lina Dahlbäck
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Dnr 2019.7/00

Undertecknande av handlingar för Malå kommun för tiden t o m 201912-31
I det gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen framgår följande.
1

Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente…
Med nämnd avses även kommunstyrelsen.
1.2.12

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller vid förfall för denne av andre vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Bedömning
Kommunstyrelsen har att namnge ordföranden, vice ordföranden, andre
vice ordföranden samt att utse kontrasignant och dess ersättare.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, född 1954, utses till att underteckna handlingar för tiden t o m
2019-12-31. Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson,
född 1961, utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar för tiden t o m 2019-12-31. Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Arne Hellsten, född 1949, utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna handlingar för tiden t o m 2019-12-31. Kommunchef Jim
Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant för tiden t o m 2019-12-31.
Personalchef Lars Ekberg, född 1957, utses till ersättare för kontrasignanten för tiden t o m 2019-12-31.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

De utsedda, Swedbank,
Kommuninvest
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BESLUT
- Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, född 1954, utses
till att underteckna handlingar för tiden t o m 2019-12-31.
- Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961,
utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar för tiden
t o m 2019-12-31.
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne Hellsten, född 1949, utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna handlingar för tiden t o m 2019-12-31.
- Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant för tiden
t o m 2019-12-31.
- Personalchef Lars Ekberg, född 1957, utses till ersättare för kontrasignanten för tiden t o m 2019-12-31.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12
§9

Blad nr

15

Dnr 2019.11/08

Redovisning av investeringsprojekt
Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investeringsprojekten.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen godkänns.
BESLUT
- Redovisningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

16

2019-02-12
§ 10

Dnr 2019.32/04

Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2019, per investeringsprojekt
Tidigare år har kommunstyrelsens verksamheter äskat medel löpande
under året. För att öka kontrollen och samsynen ska detta från och med
nu göras under två tillfällen varje år. Ett underlag för investeringsåret
görs i budgetberedningen, därefter tas investeringsprojekten samlat vid
ett tillfälle inför investeringsåret och därefter revideras planen eventuellt
efter ett halvår inför kvarstående halvår på budgetåret.
Varje projekt ska utöver belopp också ha ett underlag i form av ett investeringsäskande för att kostnaderna ska kunna beräknas och finansiering planeras.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens investeringsplan 2019 godkänns.
BESLUT
- Kommunstyrelsens investeringsplan 2019 godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

KFN

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12
§ 11

Blad nr

17

Dnr 2019.31/04

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse för verksamhetsområdet år 2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år
2018 godkänns.
BESLUT
- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 2018 godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

18

2019-02-12
§ 12

Dnr 2019.9/10

Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Kommunstyrelsen
Varje nämnd/styrelse är skyldig att styra och löpande följa upp systemet
för den interna kontrollen inom nämndens/styrelsens verksamhetsområde. Nämnden/styrelsen ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.
Nämnderna/styrelsen ska varje år upprätta en särskild plan för den interna kontrollen.
Bedömning
Kommunstyrelsen har inte upprättat någon internkontrollplan för 2018
varför ingen uppföljning kan ske.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

19

2019-02-12
§ 13

Dnr 2019.23/00

Fastställande av plan för internkontroll 2019
Enligt reglementet för intern kontroll ska en plan för internkontrollen för
innevarande år fastställas.
Bedömning
Förslag till plan för internkontrollen 2019 har upprättats.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till internkontrollplan 2019
fastställs.
BESLUT
- Upprättat förslag till internkontrollplan 2019 fastställs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Linda N, Lina D, Lars E, Ulrika
B, Rune N, Anna-Karin H, Lars
G, Ebbe B, Tony F, Carina K

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12
§ 14

Blad nr

20

Dnr 2019.33/04

Ansökan om medfinansiering av projektet Investeringar Park Malåborg Ideella föreningen Park Malåborg
Ideella föreningen Park Malåborg har inkommit med en ansökan om
medfinansiering av investeringsåtgärder på fastigheten Trumman 1
(Malåborg) med en summa av 1,1 mnkr.
Bedömning
I det ekonomiska läge som Malå kommun befinner sig i finns det ingen
möjlighet att ge bidrag till ideella föreningen Park Malåborg.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
JÄV
Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S), Britt-Marie Sellman (S),
Charlotte Hultdin (S) och Stefan Larsson (ML) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare tjänstgör i deras ställe.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ansökan avslås.
BESLUT
- Ansökan avslås.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Id föreningen Park Malåborg

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

21

2019-02-12
§ 15

Dnr 2018.159/09

Medborgarförslag om samhällstjänst och uppstädning av byn
Britta Holmlund har inlämnat ett medborgarförslag, lydande:
”Jag tycker att det ser för bedrövligt ut i Malå! De, som tankat privata bilar på kommunens bekostnad, borde förutom återbetalning göra samhällstjänst och städa upp i byn. Se till att skräp som omger gårdarna
längs Storgatan förs bort och att stranden kring udden rensas på gamla
träbåtar, som ligger där och självdör. Träbåtarna försvinner med tiden,
men hur går det med plastbåtarna, som år efter år ligger där till synes
oanvända? Man kan även tänka sig att de gör småreparationer, som
man i nuläget inte har råd med. T ex på pumphuset efter Kärleksstigen
och kanothuset på udden. Ett fallfärdigt hus på byns vackraste plats.
Dessutom behöver visningsträdgården restaureras. Hittills har den
skötts ideellt, men de som gjort det har åldrats. Inte så dumt att ur gräsrotsnivå se på tillvaron. Och det finns fler vanskötta kommunala planteringar.
Jordbanken, som avskiljer Nölviken från Malån, håller på att växa igen
och jordvallen mot vägen skymmer också den vackra utsikten. Det skulle inte kosta många timmar att med motorsåg se till att få tillbaka den
vackra infart vi en gång hade till Malå. Kanske är det bara vi äldre som
ännu minns hur vackert det var att på kvällen att komma hem till Malå
och se den nedgående solen skina över Malåns vatten.
Samhällstjänst bör inte ses som ett straff utan mer som en ideell verksamhet. Många jobbar ideellt för kommunen och så förser sig dess
tjänstemän med bensin för våra skattepengar.”
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2018-10-22, § 18.
Bedömning
I medborgarförslaget framkommer ett flertal synpunkter som kommunen
inte ansvarar för eller inte är i kommunens kompetens. Av den anledningen är förslaget till kommunstyrelsen att medborgarförslaget avslås.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Medborgarförslaget avslås.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Britta Holmlund

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12

Blad nr

22

BESLUT
- Medborgarförslaget avslås.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

23

2019-02-12
§ 16

Dnr 2018.188/09

Medborgarförslag om att medborgarförslag ska gå att lämna in digitalt
Adam Linder har inlämnat ett medborgarförslag om att medborgarförslag ska gå att lämna in digitalt. Medborgarförslaget lyder:
Mitt förslag är att medborgarförslag ska gå lämna in digitalt!
Motivering
För att underlätta hantering och framför allt underlätta för folket som ska
skriva ihop förslagen så tycker jag att det borde gå att digitalisera medborgarförslagen. Det görs på fler ställen runt om i Sverige så det kanske
även är dags i lilla Malå. Genom att förenkla processen att lämna in
medborgarförslag så tror jag att fler tar sig tiden att komma med förslag
och på så sätt dra sitt strå till stacken när det kommer till att göra Malå
till en attraktivare kommun att bo och leva i. Ytterligare en aspekt i det
hela är att förslagen är offentliga, vilket gör att man kan lägga ut dom på
hemsidan eller sociala medier eller dylikt och få lite spridning på olika
förslag. På så sätt kan man kanske sporra fler till att komma med nya
innovativa förslag. Hämta gärna inspiration från Östersunds kommun.
Googla: Digitala Medborgarförslag, första artikeln skriven av Smartare
Välfärd.
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2018-12-03, § 61.
Bedömning
I dagsläget har Malå kommuns hemsida ingen tjänst utvecklad som
möjliggör att medborgarförslag går att lämna in digitalt.
Malå kommun kommer under första halvåret 2019 att påbörja införandet
av en ny E-tjänsteplattform som medför att medborgarna kommer att
kunna nyttja E-tjänster. E-tjänsterna kommer att införas allt eftersom,
men det finns inget klart startdatum. E-tjänsteplattformen möjliggör dock
att man där skulle kunna inlämna digitalt medborgarförslag i framtiden.
Man kan ta digitalt inlämnande av medborgarförslag i beaktande när
man bestämmer sig för vilka E-tjänster Malå kommun ska ha i E-tjänsteplattformen.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Adam Linder

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

24

2019-02-12
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Medborgarförslaget avslås.
BESLUT
- Medborgarförslaget avslås.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12
§ 17

Blad nr

25

Dnr 2018.189/09

Medborgarförslag om att kommunen, i sin satsning att bli mer digital
och kommunikativ med medborgarna, ska utforma små-enkäter med
jämna mellanrum
Adam Linder har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen i sin
satsning att bli mer digital och kommunikativ med medborgarna, ska utforma småenkäter med jämna mellanrum. Medborgarförslaget lyder:
Mitt förslag handlar i grunden om en satsning med små och enkla medel att komma närmre medborgarna i olika frågor som rör våran kommun och allt som den innehåller. Min idé härstammar från medborgarundersökningen via SCB som skickades ut hösten 2018. Jag tycker att
kommunen, i sin satsning att bli mer digital och kommunikativ med
medborgarna, att det ska utformas små-enkäter med jämna mellanrum.
De finns digitala t ex via webbenkater.com eller Webropol och kan görasväldigt enkla för att de ska tilltala gemene man/kvinna. Är man bara
kreativ i frågeställningarna och inbjuder allmänheten aktivt till att delta
så tror jag svarsfrekvensen blir relativt hög. Bättre än SCB vilket fall.
Frågorna kan handla om olika beslut som ska tas, vilket färg en viss
byggnad ska ha eller kort och gott vad medborgarna tycker i vissa frågor.
Motivering
Med rätt frågeställningar och motivation så tror jag att medborgarna i
Malå får känna sig mer delaktig i vilken riktning Malå tar vägen. Förutom att rösta var 4:e år eller engagera sig politiskt så tror jag detta kan
vara ett bra sätt att få folket mer engagerade. Får man dessutom en bra
svarsfrekvens så kan dessa enkäter även bidra till ett enklare beslutsfattande för våra politiker. Det sköts digitalt så kravet är man har tillgång
till internet vilket de flesta har. Man länkar till enkäterna i sociala medier
och på Malås hemsida samt eventuellt anslag på byn i ett startskede för
att få igång intresset. Malå kommun har redan en kommunikatör som
sköter sociala medier och kommunikationen utåt och en rimlig enkel enkät tar inte mer än 5 minuter att skapa och 5 minuter att marknadsföra.
Sen att analysera svaren tar ungefär 1 minut då dessa är digitala och
man får upp enkla stapel- eller cirkeldiagram som vem som helst kan
tyda. Det enda som kan vara svårt är att få alla äldre delaktiga i dessa
då de generellt sett har svårare för det digitala, så där får Malå kommun
vara kreativ i sin marknadsföring och försöka göra det attraktivt även för
äldre, t ex enkätfrågor som rör maten på äldreboenden o s v! Minst en
enkät per månad, helst en varannan vecka tror jag skulle vara rimligt för
att hålla intresset uppe. Och för er som inte svarat på en smidig och
snabb webbenkät förut, testa. Det är enkelt.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Adam Linder

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

26

2019-02-12

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2018-12-03, § 60.
Bedömning
Malå kommun har precis börjat jobba med kommunikation på ett nytt
sätt och en kommunikationsplan ska utformas. Där kommer stort fokus
att ligga på att kommunicera med medborgarna på olika sätt, bland annat genom formulär och enkäter.
Precis som förslagsställaren skriver så är det inte särskilt svårt eller
tidskrävande att genomföra små-enkäter men tar man på sig att göra
enkäter så måste man följa upp och agera på resultatet av enkäterna.
Om man genomför små-enkäter t ex varannan vecka som inte följs av
någon form av aktiv handling riskerar man att tappa medborgarnas förtroende.
Malå kommun genomför redan idag enkäter när behov uppstår, via Malå kommuns hemsida och agerar enligt svaren.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Medborgarförslaget avslås.
BESLUT
- Medborgarförslaget avslås.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

27

2019-02-12
§ 18

Dnr 2018.101/09

Medborgarförslag om trygghetsboende i kommunal regi
Britta Nilsson har inlämnat ett medborgarförslag om trygghetsboende i
kommunal regi. Medborgarförslaget lyder:
Att dagens seniorboende får vara kvar men att det ombildas till trygghetsboende med gemensamhetsutrymme där det dagligen serveras
lunch, middag och kvällsfika.
Trygghetsboende med gemensamhetsutrymmen och en trygghetsvärd/
värdinna finns idag på många orter. Trygghetsboende vänder sig till
personer som är för friska för att bo på särskilt boende för äldre och ska
inte förväxlas med kommunalt vård- och omsorgsboende. Boendeformen erbjuds av aktörer på bostadsmarknaden, både inom allmännyttan
och privata fastighetsägare, inte av kommuner. Den extra service som
erbjuds på trygghetsboenden bekostas av de boende själva genom
högre hyror. Lägenheterna söks i bostadskö, som andra lägenheter.
Många kommuner har som krav att någon av de boende som söker
lägenhet ska ha uppnått en viss ålder (70 år i Skellefteå, till exempel).
Riksdagen har beslutat att genomföra ett förslag från den tidigare regeringen om att socialtjänstlagen ska ändras så att kommuner kan inrätta
biståndsbedömt trygghetsboende, en ny särskild boendeform. Lagen
träder i kraft den 2 april 2019. Ett sådant biståndsbedömt boende är
tänkt för äldre personer som inte har så stort vårdbehov utan främst
upplever otrygghet och ensamhet där de bott tidigare. För att kunna få
flytta till ett sådant boende ska en bedömning först göras om man har
behov av det. Om man när man bor i biståndsbedömt trygghetsboende
får ökat vårdbehov ska man flytta vidare till särskilt boende med dygnetrunt omsorg. Ansökningar om att starta sådant boende ska göras till
IVO (Inspektionen för vård och omsorg), som även har hand om tillstånd för hem för vård och boende (HVB-hem) för ungdomar.
Det medborgarförslag som lagts verkar röra den första formen av trygghetsboende, dit man kan söka på egen hand. Det är inte ett kommunalt
ansvar. Om kommunfullmäktige anser att det bör finnas ett sådant boende i Malå kan man möjligen ge direktiv till det kommunala bostadsbolaget Malåbostaden AB att skapa ett sådant.
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2018-06-25, § 76.
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll, § 101/18.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12

Blad nr

28

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande:
Medborgarförslaget avslås.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Medborgarförslaget avslås.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12
§ 19

Blad nr

29

Dnr 2019.10/10

Uppföljning av internkontrollplaner 2018
Nämnden/styrelsen ska i samband med upprättandet av verksamhetsberättelsen vid årets slut rapportera resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen inom nämnden/styrelsen till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt också ske till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas/styrelsens
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern
kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana. Styrelsen ska också informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala företagen.
I reglementet står det att en sammanställning av rapporterna från föregående år ska redovisas till kommunfullmäktige senast mars månad.
Sammanställningen kan inte göras till kommunfullmäktiges sammanträde i mars eftersom styrelsen/nämnderna behandlar sina ärenden om
uppföljning internkontrollplaner i februari och därefter redovisar dessa
till kommunstyrelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Sammanställningen av styrelsens/nämndernas
uppföljning av internkontrollplaner ska ske vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-04-15. En översyn av ”Reglementet för intern kontroll i Malå kommun” ska utföras och fastställas vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-06-24.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Sammanställningen av styrelsens/nämndernas uppföljning av internkontrollplaner ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-0415.
- En översyn av ”Reglementet för intern kontroll i Malå kommun” ska utföras och fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-0624.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12
§ 20

Blad nr

30

Dnr 2019.22/10

Fastställande av samverkansavtal om ny gemensam nämnd för miljöoch byggverksamhet - Inlandets miljö- och byggnämnd
Malå och Norsjö kommuner samverkar idag i gemensamma nämnden
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd samt tillhörande miljö- och byggavdelning. Sorsele och Arjeplogs kommuner önskar ansluta sig till en ny
utvidgad nämnd.
Bedömning
Förslaget innebär att ny gemensam nämnd tillskapas från och med den
1 januari 2020. Kommunerna ska samverka kring myndighetsutövning i
lagstadgade kommunala åtaganden rörande miljö- och byggverksamhet
och vad som därmed hänger samman.
En miljö- och byggavdelning inrättas. Förslaget är att nämnden ska kallas Inlandets miljö- och byggnämnd.
Då kommunfullmäktige i respektive samverkande kommuner fastställt
samverkansavtalet börjar arbetet med att ta fram reglementet för den
gemensamma nämnden.
Vision har inlämnat en protokollsanteckning i kommunövergripande
samverkansgruppens sammanträde 2019-02-07, § 6. Anteckningen lyder:
Vision har tagit del av informationen ang Fastställande av samverkansavtal om ny Gemensam nämnd för miljö- och byggverksamhet Inlandets
miljö- och byggnämnd.
Vision ser detta som en informationspunkt inte någon samverkan eller
MBL-förhandling ska ske i detta läge.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ärendet återremitteras i avvaktan på beslut i
berörda kommuner. Möjligheterna att samarbeta med Skellefteå ska undersökas. Arbetet sker i samverkan med miljö- och byggavdelningen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim Lundmark, Elin Nilsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

31

2019-02-12
FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslag på frågan om ärendet ska avgöras idag, eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
BESLUT
- Ärendet återremitteras i avvaktan på beslut i berörda kommuner.
- Möjligheterna att samarbeta med Skellefteå ska undersökas.
- Arbetet sker i samverkan med miljö- och byggavdelningen.
-----
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§ 21

Dnr 2019.30/04

Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 - Kommunstyrelsen
samt barn- och utbildningsnämnden
Följande projekt är ej färdigställda under 2018 och medel behöver flyttas över från år 2018-2019.
Projekt 0369 förs över trots belopp 0 kr eftersom projektet blivit försenat. Projekt 0379 förs över trots att beloppet är 0 eftersom projektet är
påbörjat (offertförfrågan påbörjad). Projekt 0378 förs också över trots
belopp på 0 kr eftersom upphandling är påbörjad.

0369
0379
0410
0375
0371
0372
0376
0367
0377
0378
0350

Budget
2018

Redovisning
2018

Överförs
till 2019

1 000
200
25 900
4 000
2 000
2 000
6 000
100
300
200
92
41 792

0
0
3 218
2 374
1 070
701
528
52
3
0
26
7 972

1 000
200
22 682
1 626
930
1 299
5 472
48
297
200
66
33 820

Infart vid Nölviken
Anpassning ABF
Ombyggnation Tjambo
Utemiljö skola-förskola
Reinvestering VA-nät
Underhåll gator och vägar
Biosteg reningsverk
Tekn utr i sammanträdesrum
Digitala utskick
Ny hemsida Malå kommun
IT BUN

BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Överföring av investeringsmedel 2018 - 2019
godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
-

- Överföring av investeringsmedel 2018 - 2019 godkänns.
-----
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Dnr 2018.250/00

Antagande av nytt avtal mellan samverkande kommuner - Gemensam
nämnd för drift av personalsystem
Medlemmarna i den gemensamma nämnden för drift av personalsystem är Skellefteå, Malå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Nämnden
har gjort en översyn av de befintliga avtalen mellan de samverkande
kommunerna, och kunnat konstatera att det finns ett behov av att uppdatera dessa p g a ny mandatperiod.
Kostnadsfördelningen utgår från att varje kommun betalar faktiska kostnader. Budget upprättas den 1 september varje år. Slutlig reglering av
den årliga kostnaden ska ske den 1 april året efter verksamhetsåret.
För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna.
Bedömning
För Malå kommuns del innebär det nya förslaget till avtal inga förändringar mot tidigare år.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till avtal för gemensam
nämnd för drift av personalsystem antas. Avtalet gäller 2019-01-01-2020-12-31.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem antas.
- Avtalet gäller 2019-01-01--2020-12-31.
-----
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Dnr 2019.6/40

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Miljö- och byggnämnden hade som mål under 2018 att se över de lokala föreskrifterna. Nämnden har upprättat förslag till uppdaterade lokala
föreskrifter.
BESLUTSUNDERLAG
Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 93/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till miljö- och byggnämndens förslag, lydande: Upprättat förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön antas.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön antas.
-----
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Blad nr
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Dnr 2019.5/04

Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem
Från och med den 1 januari 2019 indexeras inkomsttaket i maxtaxan.
Det innebär att Skolverket fastställer en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad. Förändringen innebär
att kommunerna kommer att få högre intäkter från vårdnadshavaravgifterna. Därmed minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att de har maxtaxa.
Malå kommuns riktlinjer och taxor har haft ungefär samma utformning
under de senaste åren. Nya bestämmelser har genomförts och infogats
i dokumentet med mindre ändringar. Med tiden har den blivit svår att
tolka och förstå för vårdnadshavare och personal. Malå kommun deltar i
Skolverkets satsning för nyanlända. En av insatserna är att se över våra
skrivna dokument för att underlätta för vårdnadshavare till nyanlända
barn och elever att kunna förstå hur vårt samhälle är uppbyggt och vilka
rättigheter och skyldigheter som finns. Med detta som utgångspunkt har
ett arbete genomförts för att utforma ett tydligare dokument. Förarbetet
är gjort av förskolechef, rektor samt representanter för verksamheten.
Under förarbetet diskuterades särskilt frågan om skillnaden i skrivningen för allmän förskola och skrivningen om barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.
I skollagen kapitel 8 finns följande formuleringar om erbjudande av allmän förskola samt erbjudande av förskola vid föräldraledighet och arbetslöshet.
4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer
av 5 - 7 §§.
6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med
ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller
15 timmar i veckan.
I paragraf 6 finns ingen skrivning om antalet timmar men i Lpfö 98/10
står det att förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder
och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och
omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.
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En omvärldsanalys inom Västerbotten och närliggande län visar att
kommuner gör olika i denna fråga. Några kommuner har samma tider
och regler för lov som allmän förskola. En del lägger in en högre avgift
för vårdnadshavare under lovveckor och i några kommuner har vårdnadshavare även möjlighet att nyttja förskola vid skolans lov.
Vårt förslag är att samma regler ska gälla vid allmän förskola samt för
barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.
Malå kommuns nuvarande taxa för barnomsorg inom förskola och fritidshem har riktlinjen att för att få anmäla sig till kommunens barnomsorgskö krävs det att vårdnadshavaren är folkbokförd i Malå kommun.
Detta är ibland ett problem även för verksamheten. När vårdnadshavare
hör av sig och snabbt behöver en barnomsorgsplats har verksamheten
inte kunnat planera för detta och följden blir då att vårdnadshavare får
vänta ett tag, dock som längst 4 månader som är det lagstadgade kravet. Ny skrivning föreslås där det är möjligt att ansöka om plats innan
vårdnadshavare är skriven i kommunen,
Riktlinjer och taxor för förskola och fritidshem ändras enligt följande.
Barn 1 - 5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, har rätt till
förskola 15 tim/vecka och tiderna följer då grundskolans läsårstider.
Detta innebär att när skolan har studiedagar och lovdagar ska barnet
vara ledigt från förskolan.
Tiden läggs ut enligt följande.
• Alternativ 1 - 5 dagar à 3 timmar, kl 8.30 - 11.30
• Alternativ 2 - tisdag, onsdag, torsdag, kl 8.30 - 13.30
Efter ansökan hos förskolechef om särskild prövning kan andra tider bli
aktuella. Dessa timmar debiteras med ordinarie timtaxa. Vid erbjudande
om tillfälligt arbete eller om annat behov uppstår tag kontakt med personalen.
För att underlätta för vårdnadshavare föreslås också att regler runt fritidshemmen förläggs samlat på ett ställe i dokumentet.
Övriga förändringar är att skrivningarna i Riktlinjer och taxor för förskola
och fritidshem är omformulerade.
BESLUTSUNDERLAG
Se barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 86/18.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag, lydande: Upprättat förslag till Riktlinjer och taxor inom förskola och
fritidshem i Malå kommun, som börjar gälla fr o m den 1 april 2019, fastställs. Tidigare Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå
kommun upphör att gälla.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i
Malå kommun, som börjar gälla fr o m den 1 april 2019, fastställs.
- Tidigare Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå kommun upphör att gälla.
-----
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2019-02-12
§ 25

Dnr 2018.230/00

Fastställande av Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun
Regeringen uppdrog åt länsstyrelserna i maj 2013 att utarbeta regionala
serviceprogram för perioden 2014 - 2018. Serviceprogrammet har till
syfte att styra insatser för en god servicenivå i Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbotten rekryterade en projektledare i juni 2017 för att
arbeta med det regionala serviceprogrammet. För att ett servicefrämjande arbete ska bli långsiktigt framgångsrikt och hållbart är målsättningen att Västerbottens alla kommuner ska skriva kommunala serviceplaner i samarbete med processledaren.
Ändring av dokumentet
Tillagt till dokumentet är förtydligande av posttjänster idag.
Posttjänster
Malå Busstation
HANDLAR´N
ICA Supermarket
Frendo

Ort
Malå
Adak
Malå
Malå

Typ
Paketombud
Paketombud
Paketombud
Paketombud

Service
Bussgods/Norrlandsfrakt
DHL, Bussgods
PostNord
DHL Freight

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet för ytterligare beredning
och önskat skrivning på hur uppföljning av planen ska ske.
Under rubriken 9.2 Handlingsplan och uppföljning för Malå kommun
2019 - 2020 har det lagts till uppföljning under var och en av handlingsplanens punkter.
”En del av serviceplanarbetet kommer att bestå i att årligen följa upp
och analysera hur kommunen utvecklas med hjälp av handlingsplanen,
vilket också utgör grunden för serviceplanens utvärdering.”
BESLUTSUNDERLAG
Se Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Serviceplan fastställs. Serviceplan ska ingå i den reviderade översiktsplanen.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Serviceplan fastställs.
- Serviceplan ska ingå i den reviderade översiktsplanen.
-----
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Dnr 2019.28/51

Antagande av Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2019 - 2022
Alla kommuner ska årligen ta fram en kollektivtrafikplan som behandlar
det innevarande året samt åren som följer. Den framtagna kollektivtrafikplanen är uppdelad i fem avsnitt: inledning, nuläge, mål och transportpolitiska ambitioner samt utvecklingsområden.
Efter arbetet med kollektivtrafikplanen för 2017 - 2020 gjordes ett antal
utredningar vars syfte var att undersöka hur kollektivtrafiken kunde bli
bättre för Malå. Fokus låg på följande utredningar.
– Skötsel av busskurer
– Utökning av ringbil
– Linje 29 Malå – Skellefteå
– Uppföljning tillsammans med utvecklingsavdelningen
Dessa områden skulle beaktas i kollektivtrafikplanen för år 2018 - 2021
men på grund av vissa omständigheter kunde detta inte genomföras.
Istället har dessa utredningar beaktats i kollektivtrafikplanen för 2019 2022.
I kollektivtrafikplanen 2019 - 2022 har följande stycken uppdaterats,
lagts till eller plockats bort.
-

-

All statistik är uppdaterad.
2.2.1 - texten om rabatterade hemresor är återinförd.
2.3.2 - lista med ringbilslinjer är tillagd.
2.4 - i samband med texten Infrastruktur har det funnits en lista med vilka byar som har en busskur men den har tagits bort eftersom en inventering av busskurer gjordes 2015 och det i dagsläget inte går att garantera att listan stämmer. Tanken är att den listan återinförs då ny inventering gjorts, förhoppningsvis våren 2019.
5 - texten om utvecklingsområden för kommunens kollektivtrafik är tilllagd.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2019 2022 fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2019 - 2022 fastställs.
-----
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Dnr 2018.251/10

Framtida struktur för samverkan mellan regionkommun och länets kommuner om vård och omsorg, Region 2019 - Västerbottens läns landsting
Inom ramen för projekt Regionkommun 2019 har en utredning beträffande samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg, genomförts. En slutrapport redovisades för den
politiska styrgruppen 2018-09-27.
Utredningens förslag bygger dels på intervjuer med ett urval av de som
ingår i nuvarande samverkanssystem, dels på aktuell forskning om
samverkan och nationella utredningar inom området vård och omsorg.
Förslaget har genomgått en förankringsprocess i form av tre seminarier
där sammanlagt drygt 130 personer deltagit. Samtliga kommuner har
varit representerade på politisk och tjänstepersonsnivå med endera
kommunstyrelsens ordförande eller kommunchef. De flesta kommuner
har även varit representerade av socialnämnder eller motsvarande liksom skol- och utbildningsnämnder. På tjänstepersonsnivå har föregående nämnder representerats i stor utsträckning. Landstinget har representerats av hela eller delar av presidierna i landstingsstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden, nämnden för funktionshinder och habilitering
samt nämnderna för folkhälsa och primärvård. Hälso- och sjukvårdsdirektör samt biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör har deltagit tillsammans med tf primärvårdsdirektör. Tjänstepersoner från centrala samverkansgrupper på regional nivå har deltagit, liksom företrädare från
Region Västerbotten.
Deltagarna har vid dessa tillfällen lämnat synpunkter på huvudpunkter i
förslaget och på kommande process. De synpunkter som då framkommit har varit genomgående positiva och konstruktiva. Synpunkter från
seminarierna har också beaktats i utredningens slutrapport.
Utredningen ger förslag till strukturen för samverkan. En sammanfattning av förslagets huvudpunkter framgår av bilaga 2.
Rapporten innehåller inte förslag till uppdragsbeskrivningar, rutiner eller
andra metodfrågor. De bör utarbetas i en gemensam implementeringsprocess när beslut om de huvudpunkterna i samverkansstrukturen föreligger från länets kommuner och från landstinget. Den politiska styrgruppen för projektet Regionkommun 2019, rekommenderar länets huvudmän att besluta om den föreslagna strukturens huvudpunkter enligt
bilaga 2. Utredningsrapporten i sin helhet får utgöra en grund i implementeringsarbetet. Beslut från samtliga huvudmän skulle kunna föreligga innan årsskiftet.
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För att - under förutsättning av huvudmännens beslut - ge möjlighet att
påbörja en gemensam implementeringsprocess under våren 2019, finns
ett direktiv för ett implementeringsprojekt. Förslaget framgår av bilaga 3.
Projektets slutliga utformning fastställs senare i en projektplan som innehåller tidplan, mål och delmål. Eftersom projektet berör så många
som 16 huvudmän, föreslås i direktivet att nuvarande politisk styrgrupp
för samverkansarbetet, AC-Konsensus, får representera huvudmännen
som politisk styrgrupp i implementeringsprojektet och besluta om projektplanen. Projektets resultat tillställs samtliga huvudmän för vederbörliga beslut.
Om implementeringsprojektet skulle bli föremål för ett senare separat
beslut kan arbetet sannolikt påbörjas ett halvår senare.
Den politiska styrgruppen för projekt Regionkommun 2019 rekommenderar Västerbottens kommuner och Västerbottens läns landsting att besluta
att anta huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga
2, samt
att godkänna förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt som
ska leda fram till ett införande av den beslutade samverkansstrukturen,
enligt bilaga 3.
Regionkommun Västerbotten är en sammanslagning av det som idag är
Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Det projekt som
föreslås syftar till att förbättra samverkan mellan den regionala och
kommunala vården, både på politisk och tjänstemannanivå. Målet är på
sikt minska dubbelarbete, avvikelser och kvalitetsbristkostnader. Genom bättre samverkan vill man bland annat uppnå att:
- antal vårddagar för utskrivningsklara patienter minskar
- antal avvikelser kopplade till brister i samarbetet minskar
- brukaren får rätt insatser i rätt tid
- arbetstid frigörs genom enklare samverkan och samarbete.
Förslaget är väl förankrat, och Malå kommun ska enligt förslaget ha representanter med i det fortsatta arbetet.
BESLUTSUNDERLAG
Se omsorgsnämndens protokoll, § 98/18.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande:
Huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga två antas. Förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt som ska leda
fram till ett införande av den beslutade samverkansstrukturen, enligt bilaga 3 godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Huvudpunkterna i förslaget till samverkansstruktur enligt bilaga två antas.
- Förslaget till direktiv för det implementeringsprojekt som ska leda fram
till ett införande av den beslutade samverkansstrukturen, enligt bilaga
3 godkänns.
-----
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Dnr 2018.179/04

Begäran om utökning av omsorgsnämndens investeringsbudgetram
2019
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25, § 58, att tilldela omsorgsnämnden 200 000 kronor i investeringsbudget för 2019.
Miklagård och Sörgården är i behov av nytt trygghetslarmsystem då
gällande avtal med leverantör upphör i september respektive december.
Vid första träff med arbetsgruppen den 3 september framkom att finansiering av upphandling saknas.
Omsorgsnämnden beslutade därför 2018-09-19, § 86, att begära en utökning av investeringsbudgetramen med 700 000 kronor för 2019.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02, § 142, att återremittera ärendet för komplettering av kostnader och finansieringsmöjligheter.
Då det inte var möjligt att få fram underlag i tid för omsorgsnämndens
sista möte 2018 beslutade omsorgsnämnden, § 103/18, att delegera till
omsorgschefen att svara på kommunstyrelsens återremiss.
Omsorgen fick under hösten möjlighet att söka statliga stimulansmedel
för utbyggnad av välfärdsteknik, och beviljades 273 676 kronor. Dessa
medel har under vintern 2018 använts för att bygga ut WIFI-näten på
Miklagård och Sörgården. Detta för att förbereda för nya larmsystem
samt för att hålla ner kostnaderna vid installation av nytt system.
Det system som idag används på Miklagård och Sörgården är gammalt
och behöver bytas ut, samt att avtal inom kort saknas. Ny larmteknologi
via WIFI-nät och larmapp i mobiltelefon möjliggör större grad av samordning av befintliga personalgrupper. Detta då personal inom ramen
för den nya teknologin kan välja vilken eller vilka avdelningar larm mottas ifrån samt se var ens kollegor befinner sig via telefonen och tillkalla
hjälp vid behov.
Vidare möjliggör det nya systemet påkoppling av tekniska tillbehör såsom tillsynskameror, läkemedelsskåp med loggfunktion, hotellås etc.
Dessa tillbehör kan i längden både kostnadseffektivisera samt förbättra
den personliga integriteten för brukarna.
Den tilldelade investeringsbudgetramen kan vara tillräcklig för normalt
investeringsbehov hos omsorgsavdelningens många verksamheter,
men täcker inte den stora investering som krävs för ett nytt larmsystem.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019-02-12

Begäran om utökad investeringsram för larmsystem återremitterades
från kommunstyrelsen till omsorgsnämnden för att titta på alternativa finansieringslösningar.
Omsorgen har fått in en kalkyl på leasingavtal från en leverantör. Utifrån
den behöver omsorgen ca 300 tkr i utökad investeringsram för larminstallation (enligt tabell nedan) och kringprodukter som rörelsevakter,
dörrlarm, larmtelefoner etc. Den löpande månadsavgiften tar omsorgen
på driften.
Sammanställning budgetkalkyl till
Malå
Etableringsavgift (engångsavgift)
Månadsavgift (tillkommande
månadsavgift)
Alternativ månadsleasing inkl etablering
och funktionsavtal
Rum
Avtalstid
Anbudsumma total
Totalsumma
kontraktsperiod 48
månader
Direktupphandlingsgräns

Miklagård Sörgården
106 089 kr 100 349 kr
2 550 kr

2 400 kr

5 497 kr

5 187 kr

32
27
48
48
228 489kr 215 549 kr

444038kr
586907kr

BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Omsorgsnämnden beviljas utökad investeringsram med 300 000 kronor för år 2019, för inköp av nytt larmsystem
på särskilda boenden.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Omsorgsnämnden beviljas utökad investeringsram med 300 000 kronor för år 2019, för inköp av nytt larmsystem på särskilda boenden.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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Dnr 2019.4/11

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning
för tiden t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 59 att kommunstyrelsen
inom sig utser antalet samt vilka ledamöter och ersättare som ska ingå i
kommunstyrelsens budgetberedning.
Kommunstyrelsen har att välja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning. Av dessa ledamöter ska även ordförande och
vice ordförande väljas.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens presidium väljs till ledamöter i kommunstyrelsens budgetberedning.
Arne Hellsten (ML): Cecilia F Stenlund (L) väljs till ledamot i kommunstyrelsens budgetberedning.
Lennart Gustavsson (V): Petter Lundström (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning.
Mikael Abrahamsson (S): Ylva Olofsson (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning.
Arne Hellsten (ML): Stefan Larsson (ML) väljs till ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning.
Cecilia F Stenlund (L): Stefan Lundgren (L) väljs till ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning.
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens ordförande väljs till ordförande i kommunstyrelsens budgetberedning. Kommunstyrelsens vice
ordförande väljs till vice ordförande i kommunstyrelsens budgetberedning.
BESLUT
- Kommunstyrelsens presidium och Cecilia F Stenlund (L) väljs till ledamöter i kommunstyrelsens budgetberedning.
- Petter Lundström (V), Ylva Olofsson (S), Stefan Larsson (ML) och Stefan Lundgren (L) väljs till ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

De valda, löner, Linda Nystedt, Jan Bergström, Lina
Dahlbäck

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2019-02-12
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- Kommunstyrelsens ordförande väljs till ordförande i kommunstyrelsens
budgetberedning.
- Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till vice ordförande i kommunstyrelsens budgetberedning.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.3/11

Utseende av representant tillika ordförande samt ersättare tillika vice
ordförande i pensionärs- och handikapprådet
Enligt reglerna för pensionärs- och handikapprådet, fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29, § 88, ska kommunstyrelsen vara representerad i pensionärs- och handikapprådet. För var och en av ledamöterna
ska utses en personlig ersättare. Kommunstyrelsens representant är tillika rådets ordförande.
Kommunstyrelsen har att inom sig utse en representant tillika ordförande samt en ersättare tillika vice ordförande i pensionärs- och handikapprådet.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens ordförande utses till representant tillika ordförande i pensionärs- och handikapprådet. Kommunstyrelsens andre vice ordförande utses till ersättare tillika vice ordförande i pensionärs- och handikapprådet.
BESLUT
- Kommunstyrelsens ordförande utses till representant tillika ordförande
i pensionärs- och handikapprådet.
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande utses till ersättare tillika vice
ordförande i pensionärs- och handikapprådet.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lennart Gustavsson, Arne Hellsten, löner, Linda Nystedt, Inger
Selin

Utdragsbestyrkande
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2019-02-12
§ 31

Dnr 2019.8/11

Val av ledamot och ersättare i Migrationsrådet
Introduktion av flyktingar samordnas i länet av Migrationsrådet, vilket
leds av landshövdingen. Samtliga kommuner är företrädda i rådet. Där
finns även företrädare för landstinget, arbetsförmedlingen, Umeå universitet, näringslivet i länet samt civila samhället.
Idag är Anna Harr (V) ledamot i Migrationsrådet och Mikael Abrahamsson (S) är ersättare.
Kommunstyrelsen har att välja ny ledamot och ny ersättare.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ledamot i Migrationsrådet. Kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs
till ersättare i Migrationsrådet.
BESLUT
- Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ledamot i Migrationsrådet.
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs till ersättare i Migrationsrådet.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Mikael Abrahamsson, Arne Hellsten, löner, Linda Nystedt, Migrationsrådet

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.2/11

Utseende av kontaktpolitiker och ersättare i Skellefteälvens vattenråd
samt tjänsteman och ersättare i dess styrgrupp
Skellefteälvens vattenråd är en frivillig sammanslutning för lokal samverkan inom Skellefteälvens avrinningsområde. I rollen som samverkansorgan inom avrinningsområdet fungerar rådet som ett forum där
myndigheter, berörda intressenter och allmänhet kan mötas och föra en
dialog kring vattenresursen. Rådet består bl a av politisk representation
i form av kontaktpolitiker samt ersättare, utsedda av kommunstyrelsen.
Kommunen utser även en tjänsteman med ersättare att ingå i styrgruppen.
Kommunernas uppgifter i vattenförvaltningen är bland annat följande.







Inom sin tillsyn prioritera områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå MKN
Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp
Inrätta vattenskyddsområden
Tillse att vattentäkter som inte är kommunala har god kemisk status,
god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd
Utveckla sin planläggning och prövning så att MKN uppnås
Utveckla vatten- och avloppsvattenplaner.

Idag är Mikael Abrahamsson (S) utsedd till kontaktpolitiker, med Eva
Oskarsson (L) som ersättare. Elin Nilsson är utsedd till tjänsteman i
styrgruppen, med Jan Asplund som ersättare. Eftersom Jan Asplund
kommer att flytta från kommunen behöver en ny ersättare för tjänsteman utses.
Kommunstyrelsen har att utse en ersättare för tjänsteman att ingå i styrgruppen.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Lars Grundberg utses till ersättare för tjänsteman i styrgruppen.
BESLUT
- Lars Grundberg utses till ersättare för tjänsteman i styrgruppen.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Grundberg, Elin Nilsson,
Skellefteälvens vattenråd

Utdragsbestyrkande
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2019-02-12
§ 33

Dnr 2019.17/10

Information om kommunstyrelsen som personalorgan
I kommunstyrelsens reglemente finns reglerat vilka ansvarsområden/
uppgifter som kommunstyrelsen ansvarar för. Inför en ny mandatperiod
kan det vara lämpligt att redovisa/informera om vilka dessa uppgifter är
inom personalområdet.
Utdrag ur Gemensamt reglemente/Kommunstyrelsen 2019:
”Ledningsfunktion
§ 1 Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, personal och verksamheter.
§ 2 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna
bl a
- personalpolitiken
Kommunen som arbetsgivare
§ 5 Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ (personalorgan) för
den personaladministrativa verksamheten, tillika kommunens löne- och
pensionsmyndighet. Den har till uppgift att medverka vid utformning av
kommunens personalpolitik och med denna som grund främja personaladministrationen inom kommunen.
Kommunstyrelsen ska i egenskap av löne- och pensionsmyndighet
handha frågor om avlönings-, pensions- och andra anställningsvillkor
för arbetstagare i kommunens tjänst samt förhållandet i övrigt mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt därmed sammanhängande spörsmål.
Kommunstyrelsen handlägger frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunfullmäktige
beslutar dock om förvaltningsorganisationens utformning, (med förvaltningsorganisationen menas organisationens indelning på myndigheter)
och om inrättande, förändring, omdisponering och indragning av befattningar som kommunchef, administrativ chef, barn- och utbildningschef,
omsorgschef, teknisk chef, miljö- och byggchef, personalchef samt ekonomichef.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Ekberg

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har därvid bl a att
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11 - 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
- besluta om stridsåtgärd
- lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter
(2009:47), 6 kap 3 § (Lag om vissa kommunala befogenheter, föredragandens anm)
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare samt i sådana frågor utfärda föreskrifter och anvisningar
- ansvara för arbetsgivarens skyldigheter angående trygghetsförsäkring
och grupplivsskydd enligt AB § 39.
Övrig förvaltning
§ 6 Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd”
Vad innebär dessa ansvarsområden/uppgifter?
”Leda och samordna personalpolitiken”
Vad är personalpolitik? Personalpolitik är en samlande rubrik för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt arbetstagare emellan. Till stor del regleras detta förhållande av lagar och avtal. Men det är
också fråga om synsätt och värderingar som är viktiga inslag i valen
mellan olika strategier och åtgärder som behövs för att åstadkomma de
resultat, som eftersträvas.
Varför en personalpolitik? De politiska målen omsätts av anställda i arbete vars kvalitet till stor del bygger på den personliga kompetensen
och det personliga engagemanget. Därför är en bra personalpolitik av
avgörande betydelse när det gäller att nå beslutade mål i verksamheten. Personalpolitiken ska medverka till att verksamheten utvecklas genom att anställdas kunskaper och kompetens tas tillvara. De anställda
ska kunna känna engagemang och trivsel i sitt arbete.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019-02-12

Den formella relationen mellan arbetsgivare/chefer och arbetstagare/
medarbetare klargörs genom arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. I
dessa definieras rättigheter och skyldigheter för båda parter.
Den informella relationen avgörs av hur vi förhåller oss till varandra,
d v s det sociala och kulturella förhållningssättet vilket utgör verksamhetens personalidé. Personalidén stöds av ett antal policyer för olika fackområden t ex lön, jämställdhet, arbetsmiljö, resor m m.
Utdrag ur Malå kommuns Personalpolicy:
”1

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE

Målsättningen med personalpolicyn är att bra anställningsförhållanden
ger arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling. Den ska stödja
alla medarbetares delaktighet, engagemang och vilja att ta ansvar. I förlängningen bidra till att Malå kommun blir en attraktiv arbetsgivare.
Syftet med personalpolicyn är att nå största möjliga måluppfyllelse i
verksamheterna och att de olika verksamheterna utvecklas och förbättras i takt med omvärlden. Detta leder i sin tur till hög servicegrad gentemot våra uppdragstagare, kommunens invånare.”
Följande personal- avtal/policyer/planer finns.
A

Justeringsmännens sign

B

C

Samverkansavtal 2011

G

U

Arbetsmiljöpolicy - Riktlinjer - Arbetsmiljöhandbok
2018

E

P

Lönepolicy - Löneprocess/lönemodell 2007

N

P

Personalpolicy 2010

O

F

Riktlinjer för rehabilitering 2009*

M

Ö

Krisplan - Om det värsta händer 2005

S

L

Jämställdhetsplan 2012*

L

J

Chefspolicy 2003*

A

N

Handlingsplan kränkande behandling 2005*

G

I

Personalhandbok 2013 - uppgraderas löpande

!

N

Alkohol- o drogpolicy 2013*

G

* = dokument som bör revideras

!

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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- Kommunstyrelsen är kommunens centrala organ (personalorgan) för
den personaladministrativa verksamheten.
Alla organisationens medarbetare är anställda av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret.
- Kommunstyrelsen reglerar lokala frågor genom kollektivavtal
Ex på kollektivavtal är att omvandla semesterdagstillägg till semesterdagar, flextidsavtal, avtal för medarbetare i poolen, avtal om beredskap.
- Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd
Denna uppgift innebär att försöka mildra konsekvenserna av inträffade
händelser som ex företagsnedläggning. Det kan vara att söka projektmedel o s v.
De flesta av ovanstående uppgifter är genom kommunstyrelsens delegationsförteckning fördelade till olika tjänstemannafunktioner i organisationen.
Ledamöterna i kommunstyrelsen är arbetsgivarrepresentanter.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019-02-12
§ 34

Blad nr
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Dnr 2019.13/10

Information om uppföljning av riktad granskning av "regler för användande av Malå kommuns fordon, arbetsredskap och drivmedelskort"
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02, § 132 att ”med anledning av
rapporten får kommunchefen i uppdrag att initiera ett nytt ärende i syfte
att bl a genomföra en grundlig analys på personnivå”.
Bedömning
Granskningen med att undersöka hur ofta och på vilket sätt kommunens tjänstebilar/hyrbilar har använts är genomförd. Information om utredningen ges på sammanträdet.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019-02-12
§ 35

Dnr 2019.25/10

Information/lägesrapport om ombyggnation av Tjambo
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11, § 36 att
- ett- till fyraåringar ska vara på Tjambo
- femåringarna flyttas till Nilaskolan
- kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån på 30 miljoner kronor.
Bedömning
Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag är färdigt och
projektet är under upphandling. Sista anbudsdag är 2019-02-19. Byggstart har på tekniska chefens inrådan i samråd med barn- och utbildningsavdelningen flyttats till maj månad p g a byggtekniska konsekvenser. Kostnader t o m 2018-12-31 är 3 218 000 kronor, fördelat enligt följande.
- Projektering samt framtagande av FFU ca 2 385 000 kr
- Ny infart till kök, nytt va inklusive fettavskiljare, staket, bygglov samt
rivning av fd Länkarna ca 833 000 kr.
Collage redovisade 2018-08-30 en budgetkalkyl som innebär en kostnad för ombyggnationen inklusive köksutrustning på 26 428 300 kronor.
Uppskattad konsultkostnad antas till 10 % av entreprenaden =
2 650 000 kronor. Det som vi vet tillkommer är uppdimensionering av
befintligt VA, ca 150 000. Summan av detta blir 29 228 300. Sedan tillkommer kostnader för ny anslutning av el och fjärrvärme, oförutsett
samt utemiljö. Denna kostnadsuppskattning visar att kostnaden för ombyggnationerna enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11, § 36 kan
överstiga 30 miljoner kronor.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

BUN

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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Dnr 2019.12/10

Information om ny politisk organisation
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 48 att:
- En politisk beredningsgrupp får i uppdrag att utreda ny politisk organisation.
Den politiska beredningsgruppen består av kommunfullmäktiges ordf
(tillika sammankallande) samt representanter för samtliga partier representerade i kommunfullmäktige.
Två möten har hållits i beredningsgruppen under september/oktober
2018. I ett av mötena har Hans Forsström/PWC deltagit för att hjälpa till
med processen. Föredraganden och Hans Forsström har haft ett
”skypemöte” den 16 januari 2019. Nästa möte med den politiska beredningsgruppen är den 31 januari.
Information ges i dagens sammanträde om hur arbetet fortskrider.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Blad nr

59

Dnr 2019.21/10

Information om fastighetsvärdering och ekonomisk analys vid försäljning av Malå Energi- och Industri AB:s anläggningstillgångar
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-03, § 22 att Meni AB får bjuda
ut hotellet, campingen och alpina anläggningen till försäljning. Industrilokalerna drivs vidare med tydlig målinriktning.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02, § 141 att kommunchefen till
dagens sammanträde ska redovisa en värdering av samtliga fastigheter
för att få en bättre bild över det sannolika ekonomiska och skattemässiga utfallet vid en försäljning av anläggningstillgångar.
Kommunstyrelsen beslutade vidare 2018-11-13, § 163 att Meni i dagens sammanträde ska presentera en noggrann analys för att säkerställa att bolaget har möjligheter att redovisa ett positivt resultat framgent trots en eventuell försäljning av hotell, camping och den alpina anläggningen.
PriceWaterhouseCoopers (PWC) är anlitad för att utföra ovanstående
två uppdrag. PWC:s rapport är inte klar till dagens sammanträde. Ulrika
Öhlund/PWC, redovisar på sammanträdet hur arbetet fortgår. Den färdiga rapporten kommer att redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Meni, Jim Lundmark, Lina Dahlbäck

Utdragsbestyrkande
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2019-02-12
§ 38
Ordföranden informerar
Samarbete mellan Malå sameby och Malå kommun

 Malå sameby genomför ett arbete i syfte att anpassa sig till en minskning av samebyns område. Malå kommun bidrar tillsammans med
Länsstyrelsen i Västerbotten i arbetet bl a genom att vara värd och
mötesledare. Sveriges lantbruksuniversitet kommer under 2019 att
inleda ett arbete för att bl a kartlägga markanvändningen inom samebyns område.
Öppet möte om ny kraftledning
 Malå kommun inbjuder till öppet möte i Adak 2019-02-26 för att diskutera frågor om den planerade kraftledningen från Bastusel till Slagnäs.
SGU:s verksamhet i Malå
 Invigning av utbyggt borrkärnearkiv genomfördes 2019-02-07. Intern
utredning inom SGU (utförd av Ramböll) om möjligheter till flytt av
visst arkivmaterial från Uppsala till Malå presenterades i slutet av januari. Planering pågår för insatser för att kunna genomföra de åtgärder som presenterades i regeringsuppdraget: ”Mineralinformationskontoret i Malå - Förslag till expansion och utveckling” (september
2017).
Öppenhet och dialog
 För att öka möjligheterna för medborgare att kommunicera med förtroendevalda och att utveckla bibliotekets demokratiska uppdrag genomförs under våren ett antal ”kafferep”.
Politikerutbildning
 Ordföranden påminner om politikerutbildningen den 25 februari.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
----Justeringsmännens sign
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§ 39
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och
tjänstemän 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.

Justeringsmännens sign

ÄRENDE

DELEGAT

Anställning och lönesättning av personal
efter samråd med personalchef

Lars Grundberg
Rune Nilsson
Ethel Lundström
Jim Lundmark
Tony Frank
Jim Lundmark
Lars Ekberg

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

Lars Ekberg

Bevilja/avslå ansökan om tjänstledigt 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 om arbetsgivarens befogenheter om
diciplinpåföljd m m enligt AB § 11

Lars Ekberg

Beslut om innehav av bisyssla enligt AB § 8

Lars Ekberg

Beslut om anstånd med betalning av skuld
till kommunen, upp till 5 000 kronor i högst
3 månader

Ida Bergström
Annika M Johansson

Teckna, upphandla och anta anbud för övergripande avtal som gäller för alla kommunens verksamheter (reseavtal, terminalglasögon, kontorsmöbler, företagshälsovård)

Lina Dahlbäck
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Bevilja/avslå ansökningar om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m m

Hans Örnberg

Beslut om revidering av attestantförteckningen

Jim Lundmark

I ärenden, som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas,
beslutar ordföranden, med kommunchefen
som ersättare

Jim Lundmark

Gallring/avverkning av lövsly/buskar/träd/
skog på kommunens mark dock högst till
ett belopp av 20 000 kronor (exkl moms) i
varje enskilt fall

Lars Grundberg

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark

Lars Grundberg

Försäljning av skog, dock högst till ett belopp av 100 000 kronor (exkl moms) i varje
enskilt fall

Lars Grundberg

Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering,
expropriation eller inlösen med stöd av planoch bygglagen av fastighet eller fastighetsdel intill ett belopp av 20 000 kronor i varje
enskilt fall

Lars Grundberg

Teckna avtal om markarrende om nyttjanderätt

Lars Grundberg

Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyrkan av/avslag på ansökan om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

Lars Grundberg

I ärenden, som är så brådskande att kommun- Lennart Gustavsson
styrelsens avgörande inte kan avvaktas, beslutar ordföranden, med kommunchefen som
ersättare

Justeringsmännens sign

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl
lagen om färdtjänst § 6 - 10

Charlotte Hultdin

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärdtjänst
enl lagen om riksfärdtjänst § 4 - 5, 7 - 8

Charlotte Hultdin
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.
BESLUT
- Delegationsbesluten är anmälda.
-----
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§ 40
Redovisning av meddelanden
Malå kommun/Kommunstyrelsen

Inbjudan att besöka Malå
och Sveriges Geologiska
Undersökning - Näringsdepartementet

Malå kommun/Omsorgsnämnden

Beslut 181114, § 95 - Utredning om avveckling av
Furugården

Malå kommun/Kultur- och fritidsnämnden

Beslut 181213, § 61 - Ekonomisk redovisning nov 18

Malå Energi- och Industri AB

Protokoll 181211

Norsjö kommun/Trepartens renhållningsnämnd

Protokoll 181126

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 181106, 181211

Region Västerbotten/Förbundsfullmäktige

Protokoll 181129

Länsstyrelsen Norrbotten

Dnr 203-9071-18. Protokoll
181105 - Inspektion av
Överförmyndarnämnden för
Skellefteå, Malå, Norsjö
och Arjeplogs kommuner

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