
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-04-25
(28)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00 – 13.20

Ajournering Kaffe kl 9.35 – 9.50
Kl 11.05 – 11.10
Lunch kl 12.00 – 13.00

Beslutande Maria Stenberg (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Anna Harr (V)
Petter Lundström (V)
Arne Hellsten (ML)
Matts Hällsten (ML)
Siv Johansson (ML), ersättare för Mats Gustafsson (ML)
Stefan Lundgren (L), ersättare för Cecilia F Stenlund (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Rune Nilsson, IT-samordnare, § 70-71
Catrin Björck, sekr Lars Grundberg, ansv tekn avd, § 74-75
Lars Ekberg, personalchef, § 72 Ann-Chatrine Lundmark, rektor, § 78
Ethel Lundström, Galejan, § 69 Jan Asplund, MoH-insp, § 84
Örjan Larsson, Galejan, § 69 Ulla-Britt Persson (S), ej tjg ersättare
Franz Weidl, Grytan, § 83

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen måndag den 8 maj 2017, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 67 - 86
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-25

Anslag sätts upp 2017-05-08 Anslag tas ner 2017-05-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 67

Dagordning
      

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 68

Ordföranden informerar

Mikael Abrahamsson informerar om Regionala Migrationsrådets träff 
den 17 mars 2017 på länsstyrelsen i Umeå.

Ett flertal anläggningsboenden (ABO) i länet kommer att läggas ner. 
Fokus läggs på vissa städer. Detta drabbar vår kommun. 

Integrationsdirektör Lars G Brandt presentar tre nya medarbetare som 
ska arbeta med tidiga insatser. Två är placerade i Vilhelmina och en i 
Skellefteå. 

Information gavs om nyanlända och bosättningsanvisningar i länet 
samt hur de nyanlända påverkat befolkningsökningen i länets kommu-
ner. I Malå kommun skulle vi ha minskat med 39 personer om inte vi 
inte haft det här under 2016. Nio personer minskade i länet. 

Statssekreterare Anders Kessling på arbetsmarknadsdepartementet 
informerade om departementets arbetsområden och integration. Sta-
tistik visades men vi hade inga frågor. 

Enhetschef Louise Dahlberg på mottagningsenheten/Migrationsverket 
berättar om hur man som myndighetsperson agerar och hanterar av-
visningar. 

Malå kommun framför att man upplever att man blir orättvist bestraf-
fad. Som kommun har man klarat av att under stor press öppna HVB 
och sedan tvingas man att betala straffavgift för att man inte lyckats ta 
hänsyn till lagstiftning om brandskydd, ventilation m m, enligt miljö och 
byggs krav.

Största lärdomarna under året är att det är mycket byråkrati, förutsätt-
ningar förändras snabbt, det är svårt med korrekt information, kommu-
nerna kan inte planera finansiellt långsiktigt, det blir bara kortsiktigt. 
Slående är att kommunerna i Västerbotten har klarat uppdraget. Vi 
har gjort det bra och föreningarna har gjort mycket bra saker. Trots att 
det är tufft på bostadsmarknaden har vi lyckats överlag i Västerbotten 
att ta fram bostäder. 

Lärdomar: att snabbt leda i förändring, samarbete måste fungera, nät-
verk är bra. 

Utmaningar är den psykiska hälsan/ohälsan, integrering, etableringen 
av hemmen är för kort. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

I maj ska ett hem i Malå avvecklas. Det finns personal som blir arbets-
lösa. 

I Region 8/Skellefteregionen diskuteras även att en promille barn ska 
tas emot. Ett barn är lika med 6 årsanställda. Från den 1 juni sänks 
ersättningarna ordentligt. Där har vi ett uppdrag att se hur vi löser det-
ta. Piteå är intresserad av våra barn. Migrationsverket har sagt upp 
fem lägenheter i Sorsele, p g a att det är för långt för Migrationsverket 
att åka till Sorsele för att övervaka verksamheten. I regionmötena har 
vi pratat om att vi måste vi hitta en kommun som tar emot barnen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 2017.88/01

Fastställande av ny verksamhetsplan för Galejan

Eftersom verksamhetens inriktning delvis förändrats och utökats i om-
fattning finns ett behov av att revidera den ursprungliga verksamhets-
planen som är från 1998. Grundtanken var att samla alla verksamhe-
ter som arbetade med någon form av rehabilitering/habilitering under 
samma tak. I samarbete med olika aktörer skulle man verka för att ta 
tillvara kvinnors och mäns förmågor och vara en plats för utveckling 
och växande. Galejan skulle vara en ”plats för alla”. På Galejan skulle 
malåborna även kunna delta i olika former av aktiviteter. 

Mycket av den grundläggande målsättningen finns kvar: Sysselsätt-
ning, möjlighet till praktik/arbete, stöd och hjälp till personer med en 
funktionsnedsättning, aktiviteter/träffpunkt/service till malåborna. Vis-
sa delar av Galejans verksamhet är tvingande enligt LSS eller Social-
tjänstlagen kap 5.

Bemanningen var i början 1,0 tjänst samordnare och 2,0 handledare. 
Idag finns 1,0 tjänst samordnare/verksamhetsansvarig och 4,0 hand-
ledare. Utökningen av personalen var nödvändig för att klara av att 
handleda den växande grupp som finns på Galejan i olika arbets-
marknadsåtgärder och som arbetar på ”Utesidan” med div service och 
transporter, t ex mattransporter till äldreboenden, köra grovsopor åt 
företag och ibland privatpersoner, transportera möbler/gåvor till Se-
cond-hand, köra hem möbler som kunder köpt samt utföra andra en-
klare uppdrag åt malåborna och även åt företag. På Galejan behövs 
även en köksansvarig.

Galejan har sedan några år haft igång en återbruksstation vid återvin-
ningscentralen. Där demoleras möbler som kastats på ÅVC och mate-
rialet källsorteras. En del enklare reparationer/renovering av möbler 
som skänkts till verksamheten görs. Återbruksstationen är en satsning 
för att kunna erbjuda fler personer sysselsättning/anställning och för 
att minska kostnader för ÅVC. Återbruksstationen gör det möjligt att ta 
emot fler personer på sysselsättning samtidigt som kostnaderna för 
driften av Galejans verksamhet ökar. Samtidigt måste man komma 
ihåg att genom att utföra uppdrag/arbeten både inom kommunens 
egen ram och genom att ta på sig uppdrag åt företag och privatperso-
ner tar verksamheten in en hel del intäkter. Genom att Galejans verk-
samhet är i gång kan man undvika 4 - 6 försörjningsstöd årligen. Det 
kommer även in skattemedel om personer är i arbete. I dag är det 8 
personer som arbetar på Galejan i olika arbetsmarknadsåtgärder 
samt 7 personer på sysselsättning eller praktik.

Ethel Lundström
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Bedömning

Under åren har det skett en förändring av den målgrupp man jobbar 
med. När man i samhället idag pratar om psykisk ohälsa, är det ett 
brett begrepp som innefattar allt från psykisk sjukdom till att man 
hamnat i en djupare livskris, utmattningssyndrom eller depression 
som på sikt är övergående. Det speglar av sig i verksamheten. Den 
grupp man idag har att jobba med omfattar allt fler yngre kvinnor och 
män och även fler familjer/ensamstående där barn finns med i bilden. 
I och med det så har behoven förändrats och utformningen av insat-
ser/stöd ser annorlunda ut. De är mycket mer omfattande/heltäckan-
de. Antalet uppdrag, både bostödsinsatser, hemma-hos-uppdrag 
samt behovet av att Galejan ska ta emot personer med svårigheter att 
få och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden har ökat i antal. 

Trycket på verksamheten att ta emot nya personer är stort. De upp-
drag man får att utföra har fått en tydligare inriktning mot att de perso-
ner som kommer till dem ska ges möjlighet till arbete/anställning. För 
de flesta är målet att man vill kunna försörja sig och bo i eget boende 
och fungera i samhället. Att då kunna erbjuda en anställning med an-
passat stöd under en period är en vinn-vinn situation. Kommunen får 
minskade kostnader för försörjningsstöd. Personen får en helt annan 
livssituation och kan stå på egna ben med allt vad det innebär. 

Eftersom det idag inte i huvudsak handlar om att erbjuda sysselsätt-
ning, ställs det andra krav: krav på arbetsuppgifter, krav på resurser i 
form av närvarande handledare, ekonomiska möjligheter att kunna 
göra en anställning med lönebidrag eller en trygghetsanställning, full-
god utrustning, nödvändiga maskiner, arbetskläder m m - allt det som 
behövs för att kunna driva en verksamhet som utför riktiga jobb som 
någon annan skulle ha gjort om inte Galejan utfört dem. Kravet på ar-
betsmiljön blir helt annorlunda.

Ytterligare en följd av den förändrade inriktningen mot arbete, är att 
det är allt svårare att hinna med och räcka till för de personer som får 
ett beslut om sysselsättning och/eller att delta i aktiviteter. Det ökade 
antalet bostöd tar upp en stor del av handledarnas tid så därför finns 
idag ett behov av resurs i form av ytterligare en handledare som kan 
knytas till handledning inne på Galejan. Behovet är att kunna erbjuda 
personer som beviljats sysselsättning via SoL eller LSS en syssel-
sättning av god kvalitet. Alltid med handledarstöd. Viktigt är också att 
kunna erbjuda aktiviteter med ett bra och utvecklande innehåll för de 
som aldrig blir aktuella för sysselsättning men som behöver komma ut 
och träffa andra i ett socialt sammanhang för att bryta isolering och 
minska stigmatisering och utsatthet i samhället. Man strävar även ef-
ter att kunna ha en del aktiviteter där allmänheten kan delta. Detta 
ska kunna ske både på dagtid och kvällstid.
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Galejan har en viktig funktion för kvinnor och män med behov av an-
passat stöd under en tid. Det gäller oavsett om det handlar om bo-
stöd, hemma-hos eller möjlighet till arbete/sysselsättning/aktivitet. För 
samhället innebär det att behovet av vård minskar, man belastar olika 
myndigheter mindre. Många bidrar till sin egen försörjning, det ger 
skatteintäkter och minskar kostnader för Malå kommun när det gäller 
försörjningsstöd. För personen betyder det ökad livskvalitet och det 
bidrar till en högre grad av självständighet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ethel Lundströms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättad verksamhetsplan för Galejan fast-
ställs.

BESLUT

- Upprättad verksamhetsplan för Galejan fastställs.

-----
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Rune Nilsson

Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 2017.89/04

Höjning av nätavgift för Malå kommuns fibernät

Malå kommun har haft samma nätavgift sedan beslut i kommunstyrel-
sen 2007-05-29, § 98, då nuvarande avgift på 140 kronor exkl moms 
beslutades.

Bedömning

Om vi ska följa med i utvecklingen, måste vi göra en del investeringar 
i nätet. För att klara dessa investeringar måste vi ta in pengar på nå-
got vis och denna höjning är en del av den finansieringen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Rune Nilssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunstyrelsens beslut 2007-05-29, 
§ 98 om nätavgift upphävs. Malå kommuns nätavgift på fibernätet höjs 
till 160 kronor per månad exkl moms. Höjningen tas ut fr o m 2017-09-
01.

BESLUT

- Kommunstyrelsens beslut 2007-05-29, § 98 om nätavgift upphävs. 

- Malå kommuns nätavgift på fibernätet höjs till 160 kronor per månad 
exkl moms. 

- Höjningen tas ut fr o m 2017-09-01.

-----

8



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25
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Rune Nilsson

Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr 2017.90/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 
2017 – Fibernät

Kommunen planerar att börja leverera IP-TV från Sappa på fibernätet 
under senare delen av sommaren. Det är en tjänst som är efterfrågad 
där kommunen nu äntligen har fått en leverantör som är intresserad. 
IP-TV kräver lite mer av nätet, både vad gäller kapacitet och tjänster, 
än vad internet och telefoni gör. Därför måste en del förbindelser upp-
graderas och viss utrustning bytas för att kommunen ska klara av att 
leverera den tjänsten.

Bedömning

TV via fibernätet är en självklarhet på många ställen och kommunen 
har tillsammans inom länet jobbat ett bra tag för att få ut en sådan 
tjänst. Nu har vi en leverantör så vi måste se till att nätet rent tekniskt 
klarar av TV-tjänsten. En del länkar måste uppgraderas till hastighe-
ten 10 GB/sekunden och det innebär att ett antal switchar och länkar 
måste bytas. För att kommunen ska klara av att leverera tjänsten till 
samtliga anslutna krävs det att denna investering görs. Kan denna in-
vestering inte göras måste en del kunder exkluderas från TV-tjänsten.

BESLUTSUNDERLAG

Se Rune Nilssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om investeringsmedel med 700 000 
kronor för investering i Malå kommuns fibernät för kvalitetshöjning bevil-
jas.

BESLUT

- Ansökan om investeringsmedel med 700 000 kronor för investering i 
Malå kommuns fibernät för kvalitetshöjning beviljas.

-----
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§ 72 Dnr 2017.95/00

Mätetal till kommunstyrelsens styrkort 2018

Malå kommuns styrmodell visas i nedanstående bild. 

Mätetal ska kopplas till styrkorten och indikerar om kommunstyrelsens 
verksamheter verkligen agerar i den riktning som är önskvärd. 

Mätetalen berör ekonomistyrningen och de syftar till att säkerställa att 
resurser fördelas och används effektivt. De berör också verksamhets-
styrningen, vilken kvalitet det är på servicen medborgarna får. Man 
brukar här ibland också tala om kostnadsbild och resultatbild.

Mätetalen kan användas i analysen inför kommande budget- och 
verksamhetsutvecklingsarbete.

Bedömning

Det är viktigt att sätta upp rätt mätetal så att måttet verkligen fångar 
upp den bakomliggande avsikten, målet. Förslag till mätetal som ska 
användas för att följa upp kommunstyrelsens mål under 2018 har 
upprättats. Bland annat föreslås att använda vissa av mätetalen som 
finns i Kommuners Kvalitet i Korthet (ca 40 mätetal finns till förfogan-
de). En del av mätetalen går att ta fram till delårsrapporterna och en 
del går att ta fram en gång per år.

Målstyrning Malå kommun

Styrkort – KF
Mål + mätetal

Styrkort – nämnder/styrelser/
bolag

Mål + mätetal

Handlingsplaner
åtgärder

Uppföljning i 
tertialrapporterna

Politikerna fattar      
beslut

Arbetsledare o 
medarbetare

Avdelningscheferna

Kn chef, kom sekr, Galejan, 
samtl v-samhetsansv för avd/ 
enh
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BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till mätetal till kommunstyrel-
sens styrkort 2018 fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till mätetal till kommunstyrelsens styrkort 2018 fast-
ställs.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25
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Jim Lundmark, Mikael Abrahams-
son, Petter Lundström, Arne Hell-
sten, KS, BUN, ON, KFN, MBN

Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2017.93/11

Tillsättande av en integrationsgrupp för genomförande av handlingsplan 
för integrationsarbete 2017 – 2019

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-20, § 9 att en integrations-
grupp ska tillsättas av kommunstyrelsen för att handlingsplanen för in-
tegrationsarbete 2017 - 2019 ska genomföras.

Bedömning

Integrationsgruppen ska tillsättas av kommunstyrelsen och gruppen 
kan likställas med en styrgrupp som ser till att handlingsplanen ge-
nomförs. Gruppen bör bestå av politiker eftersom kommunchefen har 
fått det övergripande uppdraget att implementera strategin och hand-
lingsplanen i organisationen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): En integrationsgrupp bestående av kommun-
styrelsens presidium tillsätts.

BESLUT

- En integrationsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium till-
sätts.

-----
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Agneta Westerlund, Lina Dahl-
bäck, Ebbe Bergstedt

Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2017.102/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 
2017 - Ishall, reparation isanläggning

Tekniska avdelningen ansöker om investeringsmedel för reparation 
av isanläggning samt ombyggnation av varmvattenanläggning i ishal-
len. Beräknad kostnad är ca 430 000 kronor. Projektstöd och extern 
finansiering är sökt. Beviljas detta blir kommunens insats 110 000 kro-
nor. Dessa arbeten är nödvändiga att genomföra om ishallen ska vara 
i drift hösten 2017.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om investeringsmedel för reparation 
av isanläggning samt ombyggnation av varmvattenanläggning i ishall 
beviljas, under förutsättning att projektmedel samt utökad verksamhets-
ram erhålls.

BESLUT

- Ansökan om investeringsmedel för reparation av isanläggning samt 
ombyggnation av varmvattenanläggning i ishall beviljas, under förut-
sättning att projektmedel samt utökad verksamhetsram erhålls.

-----
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§ 75 Dnr 2017.11/09

Medborgarförslag av Angelica Renström om att beach volleybollplanen i 
Malå flyttas till Solviken eller liknande

Angelica Renström, Malå har inkommit med ett medborgarförslag om 
att flytta beach volleybollplanen från Sjöparken till Solviken eller lik-
nande plats. Medborgarförslaget lyder:

Jag tycker att beach volleybollplanen i Malå är helt fel placerad, tycker 
den borde flyttas till tillexempel Solviken eller liknande.

Jag tycker att den ska flyttas för att de inte är kul att spela där på 
somrarna, speciellt efter att Malåfesten varit eftersom att den håller till 
på samma plats som planen. Eftersom att det är många som dricker 
den helgen där nere så är det många som kanske kissar där utan att 
tänka sig för, och det är inte speciellt mysigt att spela i de då. Sen kan 
det vara så att de kan ha gått sönder någon glasflaska i sanden så att 
man gör illa och de känns inte säkert.

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2017-02-20, § 4.

Bedömning

Frågan är skickad till kultur- och fritidsavdelningen för yttrande och de 
har inkommit med synpunkter som överensstämmer med våra. Beach 
volleybollplan vid Solviksbadet skulle höja attraktiviteten i området 
men det finns i dagsläget inga medel för att genomföra detta. Grov 
kostnadsuppskattning för att bygga en plan:

Rekommenderat mått är 15 x 25 m = 375 m2 och bara materialet för 
att bygga planen är

Bärlager 375 x 0,3 m = 112 m3 = 200 ton = 18 000:-
Sand 375 x 0,3 m = 112 m3 = 180 ton = 27 000:-

Det tillkommer urschaktning, utläggning dränering, bärlager, sand och 
fiberduk, gjutning av stolpfundament m m. Den totala kostnaden torde 
överstiga 100 000 kronor.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

Angelica Renström, KFN
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Medborgarförslaget avslås.

BESLUT

- Medborgarförslaget avslås.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2017.94/04

Fastställande av kommunstyrelsens internbudget 2017

Kommunstyrelsen tar över hela ansvaret för ishallen från kultur- och 
fritidsnämnden och därmed flyttas verksamhetens budget över till kom-
munstyrelsen. Detta gör att kommunstyrelsens totala ram för 2017 är 
26 254 tkr och kultur- och fritidsnämndens ram är 11 246 tkr. Kommun-
styrelsens totala budget ökade därmed med 1 454 tkr och kultur- och 
fritidsnämndens budget minskades med detsamma.

Bedömning

Kommunstyrelsens nya ram för 2017 blir totalt 26 254 tkr. 1 454 tkr 
läggs till i verksamheten för pedagogiska lokaler 93400. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunstyrelsens beslut 2016-04-26, § 60 
upphävs. Internbudget 2017 fastställs.

BESLUT

- Kommunstyrelsens beslut 2016-04-26, § 60 upphävs. 

- Internbudget 2017 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2017.92/04

Fastställande av kommunstyrelsens internbudget 2018

Kommunledningskontoret har arbetat med att upprätta förslag till in-
ternbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2018. 

Enligt dokumentet Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen 
ska internbudgeten vara beslutad i maj månad. Eftersom kommunsty-
relsen sammanträder den 7 juni måste internbudgeten upp i detta 
sammanträde. 

Den 16 maj är det en strategidag för kommunstyrelsen och nämnderna 
och där ska alla konsekvenser utifrån fördelad driftbudgetram redovi-
sas för budgetberedningen.

För att kunna göra en så bra internbudget som möjligt föreslås att 
kommunstyrelsen hänskjuter beslutet om internbudgeten till den 7 juni.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Internbudget för kommunstyrelsens verksam-
hetsområde år 2018 fastställs den 7 juni.

BESLUT

- Internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2018 fast-
ställs den 7 juni.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Avd cheferna, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2017.87/04

Månadsuppföljning - Uppmaning till återhållsamhet i kommunens verk-
samheter

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-28, § 206 att avdelningscheferna 
samt VD i bolagen ska varje månad, tillsvidare, avrapportera sin verk-
samhets ekonomi med åtgärdsplan vid befarat underskott till kommun-
styrelsen.

Bedömning

I dessa tider med mycket ansträngd ekonomi krävs en bättre uppfölj-
ning månadsvis. Detta sker bäst genom att avdelningscheferna svarar 
direkt till kommunstyrelsen. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr 2017.91/10

Information om revisorernas utlåtande över kommunstyrelsens ansvars-
utövande år 2016

Revisorerna har granskat kommunstyrelsens ansvarsutövande år 
2016. 

Med anledning av granskningen bedöms årsredovisningen vara i allt 
väsentligt redogörande för utfallet av verksamheten, verksamhetens fi-
nansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare bedöms att förvalt-
ningsberättelsen i stort innehåller den information som ska ingå enligt 
lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. På vissa om-
råden bör dock viss utveckling ske. 

Utifrån årsredovisningens återrapportering bedöms årsredovisningen, 
att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergri-
pande mål för verksamheten. Liksom tidigare år bedömer revisorerna 
att kommunstyrelsens utvärdering bör utvecklas.

Räkenskaperna bedöms vara i allt väsentligt rättvisande och att årsre-
dovisningen i stort är upprättade enligt god redovisningssed.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-04-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 80 Dnr 2017.101/73

Revisorernas rapport om styrning och ledning av biståndsbedömning 
inom äldreomsorgen i Malå kommun

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Malå kommun har 
PwC granskat styrning och ledning av biståndsbedömningen inom äld-
reomsorgen. Syftet med granskningen är att bedöma om omsorgs-
nämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av bi-
ståndsbedömningen inom äldreomsorgen. 

Revisorernas sammanfattande revisionella bedömning är att omsorgs-
nämnden inte säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av 
biståndsbedömningen inom äldreomsorgen.

Följande rekommendationer föreslås.

 Omsorgsnämnden säkerställer att nya riktlinjer för biståndsbedömning 
inom äldreomsorgen arbetas fram, samt att syftet med dessa riktlinjer 
tydliggörs 

 Omsorgsnämnden säkerställer att handläggningsprocessen utformas 
så den ger förutsättningar för likabedömning och rättssäker handlägg-
ning inom äldreomsorgen 

 Omsorgsnämnden säkerställer att uppföljning i förhållande till fattade 
beslut om bistånd inom äldreomsorgen kan ske på ett strukturerat och 
systematiskt sätt 

 Omsorgsnämnden beslutar om vilken uppföljning och utvärdering av 
myndighetsutövningen inom äldreomsorgen som ska rapporteras till 
nämnden. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunchefen får i uppdrag att tillse att rikt-
linjer för ändamålet ses över och rapporteras åter till kommunfullmäkti-
ge senast i oktober.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunchefen får i uppdrag att tillse att riktlinjer för ändamålet ses 
över och rapporteras åter till kommunfullmäktige senast i oktober.

-----
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Kommunstyrelsen 2017-04-25
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§ 81 Dnr 2017.86/04

Erbjudande att köpa aktier i Inera AB - SKL Företag AB

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat om ge-
mensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digita-
lisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades 
redan 1999, då under namnet Infomedica, med syfte att utveckla e-häl-
sotjänster för invånarna. År 2000 grundade Landstingsförbundet, 
Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket bolaget 
Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjäns-
ter. År 2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen 
SVR AB (tidigare Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera 
AB. Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv 
och utökade uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsge-
mensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs i dag av SKL Företag 
AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. Bolaget har en om-
sättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar sig 
gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Bedömning

SKL Företag AB erbjuder kommuner och landsting att köpa aktier i Ine-
ra AB för att möjliggöra tjänsteköp inom digitala tjänster.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Malå kommun förvärvar av SKL Företag AB 5 
(fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, enligt aktie-
överlåtelseavtalet. Redovisat aktieägaravtal godkänns och Malå kom-
mun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutnings-
avtal.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun förvärvar av SKL Företag AB 5 (fem) aktier i Inera AB 
för en köpeskilling om 42 500 kronor, enligt aktieöverlåtelseavtalet. 

- Redovisat aktieägaravtal godkänns och Malå kommun inträder som 
part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

-----
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Kommunstyrelsen 2017-04-25
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§ 82 Dnr 2016.243/00

Flytt av tillsyn av försäljning av folköl från omsorgsnämnden till Malå/ 
Norsjö miljö- och byggnämnd

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 att tillsynen av försäljning av 
tobak samt tillsyn vid försäljning av vissa läkemedel skulle flyttas från 
omsorgsnämnden till miljö- och byggnämnden. Anledningen till detta var 
att tillsyn enligt tobakslagen redan låg på miljö- och byggnämnden i Nor-
sjö kommun.

För att spara tid och resurser, samt samla all kunskap om tillsynen hos 
handlarna på ett ställe, föreslår ansvarig för tillsyn av försäljning av folk-
öl att även tillsynen av folköl flyttas till miljö- och byggnämnden. Många 
gånger är utbildningar och träffar som anordnas av länsstyrelsen om till-
synen av tobak och folköl gemensamma. Genom att dela upp tillsynen 
av detaljhandel med folköl och tobak på det sätt som man nu har gjort 
innebär det inte någon besparing av personal och inget optimalt utnytt-
jande av kunskap. Genom att all tillsyn över detaljhandel med tobak, 
folköl och läkemedel samlas på ett ställe finns det även förutsättningar 
för en kontinuitet i arbetet och för ett bra samarbete med handlarna vil-
ket är en förebyggande faktor då det gäller att t ex inte sälja till minder-
åriga.

Det finns inga hinder i alkohollagen till att tillsynen över detaljhandel av 
folköl i en kommun ligger under miljö- och byggnämnden.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 138/16.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 13/17.
Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 4/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: 
Tillsynen av försäljning av folköl flyttas från omsorgsnämnden till Malå/ 
Norsjö miljö- och byggnämnd.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Tillsynen av försäljning av folköl flyttas från omsorgsnämnden till Malå/ 
Norsjö miljö- och byggnämnd.

-----
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§ 83 Dnr 2016.220/09

Medborgarförslag av Anita Östlund om att göra matlådor av matrester

Anita Östlund har inlämnat ett medborgarförslag om att göra matlådor 
av matrester till försäljning. Medborgarförslaget lyder:

Göra matlådor av matrester (t ex på seniorboendet) till försäljning. Mo-
tiveringen är att minska matsvinnet. Det slängs massor av mat!

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2017-02-20, § 4.

Bedömning

Maten vi levererar till omsorgen omfattas av hygienregler i livsmedels-
lagen och tillagningsköket Grytans egenkontroll. Det saknas utrustning 
och maskiner för att kyla ner och förpacka matrester. Grytan jobbar 
också aktivt med att minska matsvinnet. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Franz Weidls tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Medborgarförslaget avslås.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Medborgarförslaget avslås.

-----
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§ 84 Dnr 2016.208/09

Motion av Malena Önnerlöv (S) m fl om att Malå kommun ska genomfö-
ra en bilskrotningskampanj

Malena Önnerlöv (S) m fl har inlämnat en motion om att Malå kommun 
ska genomföra en bilskrotningskampanj. Motionen lyder:

För ett antal år sedan fanns det en bilskrotningskampanj för insamling 
av skrotbilar med en skrotningspremie. Den har tagits bort. Det har inne-
burit att skrotbilar finns i naturen och våra samhällen. I dag gäller ett 
producentansvar för bilar vilket innebär att vid köp har man betalat för 
att få lämna in bilen till återvinning. Detta förutsätter att det är en kom-
plett bil. Detta är inte allmänt känt. Däför föreslår vi att Malå kommun 
genomför en bilskrotningskampanj. 

Motionen är anmäld i kommunfullmäktige 2016-10-24, § 76.

Motivet till motionen är att det finns skrotbilar i våra samhällen samt i na-
turen och att det inte är allmänt känt att producentansvar gäller för bilar. 
Producentansvaret innebär att vid köp har man betalat för att få lämna 
bilen till återvinning, det kan göras kostnadsfritt om den är komplett. 

Bedömning

En bilskrotskampanj bör kunna genomföras inom befintlig ram som en 
informationskampanj då förutsättningarna för att genomföra en praktisk 
insamling i dagsläget saknas (ingen budget, ingen skrotningspremie). 
Ska kampanjen genomföras med insamling och genomförande av skrot-
ning måste personella och ekonomiska resurser avsättas för detta eller 
tjänster köpas. Kostnader förväntas huvudsakligen på administration 
och transporter.

Miljökontoret föreslår att en bilskrotningskampanj genomförs under maj 
till september 2017 med information i Malåbladet och på hemsidan samt 
att miljöinspektör får i uppdrag att utforma den till kommuninvånarna. Vi-
dare ska informationen beskriva möjligheterna att kostnadsfritt skrota 
fordon samt motivera och uppmana till att genomföra skrotning.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jan Asplunds tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Motionen bifalls.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Motionen bifalls.

-----
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Kommunstyrelsen 2017-04-25
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§ 85

Redovisning av delegationsbeslut
      

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska re-
dovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommun-
styrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står 
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

Teckna avtal för svartfiber och kapacitet Rune Nilsson

Bevilja/avslå rese- och löneförskott upp Katrin Johansson
till 1 000 kronor

Anställning och lönesättning av personal Marie Hedström
efter samråd med personalchef

Anställning och lönesättning av personal Ethel Lundström
efter samråd med personalchef

Anställning och lönesättning av personal Lars Ekberg

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

Bevilja/avslå rese- och löneförskott över Lars Ekberg
1 000 kronor

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

Bevilja/avslå ansökan om tjänstledigt för Lars Ekberg
enskild angelägenhet med bibehållna löne-
förmåner under  högst 10 arbetsdagar/ka-
lenderår för personal

Beslut om konvertering av kommunens lån Lina Dahlbäck
samt lån inom ramen för internbanken

Tecknande av avtal för inköp av varor och Lina Dahlbäck
tjänster inom ramen för den årliga drift-
och investeringsbudgeten
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Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Upptagande av lån inom av kommunfull- Lina Dahlbäck
mäktige fastställd ram för total lånevolym

Beslut om anstånd med betalning av skuld Lina Dahlbäck
till kommunen, upp till 50 000 kronor i 
högst 3 månader

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg

Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyr- Lars Grundberg
kan av/avslag på ansökan om förvärvstill-
stånd enligt jordförvärvslagen

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl Charlotte Hultdin
lagen om färdtjänst § 6 – 10

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärdtjänst Charlotte Hultdin
enl lagen om riksfärdtjänst § 4, 5, 7 – 8

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl Ulrika Grensell
lagen om färdtjänst § 6 – 10

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärdtjänst Ulrika Grensell
enl lagen om riksfärdtjänst § 4, 5, 7 – 8

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av delegationsbesluten god-
känns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----
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§ 86

Redovisning av meddelanden
      

Malå kommun/Lars Ekberg Redovisning av uppdatering 
av personalhandboken

Malå kommun/Jim Lundmark Yttrande över projektet Ma-
lå Bioraffinaderi – Region 
Västerbotten

Malåbostaden AB Protokoll 170222, 170322

Malå Energi & Industri AB Protokoll 170321

Norsjö kommun/Trepartens renhåll- Protokoll 170313
ningsnämnd

Skellefteå kommun/Gemensam nämnd Protokoll 170315
för drift av personalsystem

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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