
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-09-03
(31)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.05 - 13.50

Ajournering Kl 09.20 - 09.35 kaffe
Kl 11.00 - 11.05
Kl 11.30 - 12.00 AF/Anders Eriksson informerar om AF:s verksamhet 
(Lars Ekberg, Aleksandra Simanovskaya, John Olsson och Anna-
Karin Horney deltar)
Kl 12.05 - 13.00 lunch 

Beslutande Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V), 
Petter Lundström (V)
Mikael Abrahamsson (S), § 110-122, 125-127
Ylva Olofsson (S), § 110-122, 125-127
Jeanette Hallin (S), § 110-122, 125-127
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Larsson (ML), ers för Stefan Lundgren (L), § 110-122,125-127
Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Maria I Larsson, utvecklingsavd, § 114
Catrin Björck, sekr Charlotte Hultdin (S), ej tjg ersättare § 110-122,125-127
Linda Nystedt, kommunikatör, § 116-117 Kim Bergström (V), ej tjg ersättare kl 08.45-10.35
Lars Ekberg, personalchef, § 115

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Siv Stenberg

Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag den 10 september 2019, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 110 - 127
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-09-03

Anslag sätts upp 2019-09-10 Anslag tas ner 2019-10-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-09-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 110

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-09-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2019.135/04

Redovisning av åtgärder för att uppnå en budget i balans - nämnderna

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 110 att kommunchefen får 
i uppdrag att till kommunstyrelsen 2019-09-03 redovisa en ny uppfölj-
ning av åtgärder från nämnderna i syfte att uppnå en budget i balans.

De nämnder som har prognostiserat ett underskott för 2019 har lämnat 
följande förslag till åtgärder.

Omsorgsnämnden:

Stängning av en avdelning på Furugården. Effekt ca 3 400 tkr.

Stängning av HVB under 2019 - 2020. Effekten blir att budgetunderskot-
tet minskar, hur mycket beror på vilka placeringar kommunen får etc. 
HVB har på årets första 5 månader en avvikelse på över 1 000 tkr mot 
budget.

Fortsatt arbete med att sänka sjuktalen. Införande av sjuk och frisk un-
der hösten 2019. Påbörjar arbetet med organisatorisk och social arbets-
miljö tillsammans med Sunt arbetsliv på avdelningsnivå. På kommun-
övergripande nivå införs digitalt system för skyddsronder, tillbudsrap-
porter etc. Effekt i pengar är oklart.

Barn- och utbildningsnämnden:

Osäkert hur gymnasiekostnaderna under ht 2019 kommer att bli efter-
som man idag inte vet vilka program eleverna kommer att gå och det 
skiljer rätt mycket i kostnad mellan olika gymnasieprogram/studieorter.

Eventuellt besparing av en rektorstjänst.

Arbetet pågår med att effektuera de besparingsåtgärder som besluta-
des av nämnden.

Miljö- och byggnämnden:

Erbjuda utbildningar inom brandskydd och DHLR (Räddningstjänsten).

Tillfälligt minskad bemanning under hösten p g a av föräldraledigheter 
som inte ersätts med vikarier.

ON, BUN, MBN, KFN
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-09-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden:

Varning för minskade intäkter på campingen under hösten p g a försälj-
ningsrykten.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. Redovisning ska ske 
enhetligt enligt fastställda styrprinciper.

BESLUT

- Informationen noteras.

- Redovisning ska ske enhetligt enligt fastställda styrprinciper.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-09-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark

Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2019.139/04

Redovisning av åtgärder för att uppnå en budget i balans – kommunsty-
relsen

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04, § 84 att kommunchefen får i 
uppdrag att till kommunstyrelsen 2019-09-03 återkomma med åtgärder 
för att uppnå en budget i balans för kommunstyrelsen.

I delårsrapporten 2019-04-30 för kommunstyrelsen framkom att man in-
te kommer att hålla budget 2019. De största avvikelser som finns i 
dagsläget är färdtjänst och verksamheten gator och vägar samt Gale-
jan. Dessutom har kommunstyrelsen kostnader som inte var med i bud-
geten, t ex kommunikatör och kostnader för Nölviken. Kostnader för ar-
betet med översiktsplanen kan inte tas som investering 2019 vilket 
medför ytterligare kostnader för kommunstyrelsen som inte är budgete-
rade. De kostnader som har tillkommit och som inte var budgeterade för 
2019 prognostiseras till ca 500 tkr.

Höga snöröjningskostnader har gjort att verksamheten Gator och vägar 
enskilda vägar vinter nästan förbrukat sin budget redan under våren 
p g a den rika snömängd som kommit under våren. Även gator och vä-
gar vinter (samhället) har höga kostnader. Denna budget är helt av-
hängd på hur mycket snö månaderna i slutet av året har att erbjuda. 

I upphandlingen av ett nytt snöröjningsavtal visade det sig att kostna-
derna kan öka med upp till 300 %. Detta innebär också att kommunsty-
relsens budget inte kommer att hålla för 2019.

De åtgärder som alla verksamheter ska ha med sig under hösten är att 
alla ska vara restriktiva med de kostnader som inte är intecknade, t ex 
kurser och konferenser, tillsättande av vikarier, underhåll som inte är 
akut m m. I första hand ska man använda sig av webbaserade möten.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. Redovisning ska ske 
enhetligt enligt fastställda styrprinciper.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen 2019-09-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark

Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Informationen noteras.

- Redovisning ska ske enhetligt enligt fastställda styrprinciper.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-09-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2019.79/00

Ny politisk organisation

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 48 att: 

- En politisk beredningsgrupp får i uppdrag att utreda ny politisk organi-
sation.

Den politiska beredningsgruppen består av kommunfullmäktiges ordf 
(tillika sammankallande) samt representanter för samtliga partier repre-
senterade i kommunfullmäktige. 

Ett antal möten har hållits i beredningsgruppen under hösten 2018 och i 
början av 2019. 

I dagsläget har Malå kommun en traditionell organisation med kommun-
styrelse och nämnder.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04, § 75 att:

- Ärendet återremitteras till politisk beredningsgrupp.
 
- Ett utvecklat underlag med därtill hörande konsekvensbeskrivning ska 

redovisas i kommunstyrelsen 2019-09-03.

Bedömning

Den politiska beredningsgruppen träffades 2019-08-13 för att arbeta vi-
dare med en konsekvensbeskrivning av förändring av den politiska or-
ganisationen. I konsekvensbeskrivningen har man tagit hänsyn till de 
synpunkter som framfördes i remissvaren.

Remissvaren visade på att Liberalerna är positiva till förslaget om ny 
politisk organisation. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna anser att 
det behövs en bättre beskrivning av den föreslagna politiska organisa-
tionen och därtill hörande konsekvensbeskrivning, samt att ett even-
tuellt beslut om förändrad politisk organisation ska tas tidigast under 
2021.

Förslag till beslut innebär att det 2020-01-01 bildas tre utskott under 
kommunstyrelsen: allmänna utskottet, sociala utskottet och utbildnings-
utskottet. De befintliga nämnderna omsorgsnämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden upphör 2020-01-01. 

Undertecknad gör en samlad bedömning i förslaget till beslut utifrån in-
lämnade remissvar och den politiska beredningsgruppens arbete.
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BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ny politisk organisation antas enligt upprättat 
förslag. Den nya politiska organisationen träder i kraft 2020-07-01. Om-
sorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritids-
nämnden upphör 2020-07-01. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag.

- Den nya politiska organisationen träder i kraft 2020-07-01.

- Omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fri-
tidsnämnden upphör 2020-07-01.

-----
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§ 114 Dnr 2019.131/87

Utredning om synliggörandet av den skogssamiska kulturen i Malå

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 8 att uppdra till kultur- och 
fritidsnämnden att i samverkan med den samiska samrådsgruppen utre-
da hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-11-08, § 52 att kultur- och 
fritidschefen får i uppdrag att i samråd med den samiska samrådsgrup-
pen utreda hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras i Malå. 

Den samiska samrådsgruppen beslutade 2019-01-07 att genomföra en 
enklare intern nulägesanlys på verksamhetsnivå. Utöver denna upp-
muntrades invånare i Malå kommun att under firandet av den samiska 
nationaldagen 2019-02-06 inkomma med förslag på hur den skogs-
samiska kulturen kan synliggöras 

Sammanfattningsvis visar nulägesanalysen att vissa verksamheter i or-
ganisationen aktivt arbetar strategiskt med att synliggöra den samiska 
kulturen redan idag, medan andra inte arbetar med frågan alls eller ge-
nom omfattande stöd av samisk koordinator genomför vissa punktinsat-
ser. 

Idéer om exempelvis skapande verksamhet och offentlig utsmyckning 
finns, men generellt saknas tid- och aktivitetsplaner med tillhörande 
budget för verkställande. Med utgångspunkt i detta beslutade den sa-
miska samrådsgruppen 2019-04-10 att presentera följande förslag på 
hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras i Malå kommun.

Malå kommun inför enprocentregeln. Enprocentregeln i Malå kommun 
anger att en procent vid Malå kommuns offentligt finansierade ny-/om- 
och tillbyggnationer ska avsättas för konstnärlig gestaltning, alltså att en 
liten del av varje byggbudget omvandlas till offentlig konst. Malå kom-
muns skogssamiska samrådsgrupp utgör verkställande plattform för 
den konstnärliga gestaltningen, med särskilt uppdrag att synliggöra den 
skogssamiska kulturen. Vidare föreslås Malå kommun arbeta för större 
kommunövergripande gestaltningsprojekt med extern finansiering och 
med särskild fokus på en kommunövergripande skulpturpark för att syn-
liggöra den skogsamiska kulturen.

Som samisk förvaltningskommun finns stora möjligheter att genom infö-
randet av enprocentregel säkerställa och utveckla ett strategiskt synlig-
görande av den skogssamiska kulturen i kommunen. Vidare kan en 
skogssamisk skulpturpark stärka detta arbete. Ett synliggörande av den 
skogssamiska kulturen i vår kommun bedöms förbättra möjligheten att 

Maria I Larsson
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stärka både platsens och flickors/kvinnors samt pojkars/mäns egna 
identitet.

BESLUTSUNDERLAG

Se kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 18/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Hallin (S): Utredningen om hur den skogssamiska kulturen kan 
synliggöras godkänns. Malå kommun arbetar aktivt för att möjliggöra 
inrättandet av en skogssamisk skulpturpark med extern finansiering.

Siv Stenberg (V): Ärendet återremitteras för ytterligare utredning av ef-
fekten av införandet av enprocentregeln.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslag på om ärendet ska avgöras idag eller åter-
remitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

BESLUT

- Ärendet återremitteras för ytterligare utredning av effekten av införan-
det av enprocentregeln.

-----

RESERVATION

Jeanette Hallin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag.
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§ 115 Dnr 2019.130/02

Antagande av Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakas-
serier

Arbetsgivare måste ha en skriftlig handlingsplan mot kränkande särbe-
handling och trakasserier. Kränkande särbehandling och trakasserier 
regleras i två lagrum. Kränkande särbehandling regleras inom arbets-
miljölagstiftningen och specificeras i AFS 2015:4 (Organisatorisk och 
social arbetsmiljö). Trakasserier som grundar sig på de sju olika diskri-
mineringsgrunderna regleras i diskrimineringslagen, 2008:567.

Diskrimineringsombudsmannen har gjort en tillsyn över samtliga kom-
muners riktlinjer och rutiner för trakasserier. Vid denna tillsyn har de ut-
tryckt att Malå kommun som arbetsgivare behöver förtydliga skrivningen 
på ett par områden, ex om repressalier och på ett tydligare sätt ta av-
stånd från trakasserier grundade på de sju diskrimineringsgrunderna.

Bedömning

Trakasserier och kränkande särbehandling orsakar stort lidande för 
dem det drabbar. I rollen som arbetsgivare är man skyldig att ingripa för 
att komma till rätta med kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen. 
Arbetsgivaren ska dessutom på ett systematiskt sätt bedriva ett före-
byggande arbete i syfte att förhindra att problem uppstår.

Vid senaste medarbetarundersökningen (2015) uppgav 17 medarbetare 
att de hade blivit utsatta för kränkande särbehandling under senaste 
året. Detta är 17 medarbetare för mycket.

Eftersom en otydlig organisation, otydlig styrprocess, brister i ledarska-
pet, ohälsosam arbetsbelastning är risker som kan ge upphov till kränk-
ande särbehandling eller trakasserier blir vikten av arbetet med att göra 
Malå kommun - till en hälsofrämjande organisation - än större. 

Förutsättningarna börjar alltmer att finnas för framgång i detta arbete - 
en tydlig arbetsmiljöpolicy/-handbok, tydliga riktlinjer för rehabilitering 
och i detta ärende en revidering av Handlingsplan mot kränkande sär-
behandling och trakasserier. 

Implementering av handlingsplanen - arbetsledarna kommer att få 
uppgiften att göra handlingsplanen känd i organisationen. Detta görs 
samtidigt som de tydliggör arbetsgivarens nolltolerans till kränkande 
särbehandling och trakasserier.
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Uppföljning av handlingsplanen - sker i samband med medarbetar-
undersökningar. Då frågas om handlingsplanen är känd och om man 
har fått stöd.

Mandat, resurser och kunskap - är förutsättningar som måste finnas 
för att arbetsledarna ska ha möjlighet att utföra sitt uppdrag. Utbildning 
om kommunikation och konfliktlösning är insatser som finns i planering-
en till kommande år.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Handlingsplan mot kränkande och negativ sär-
behandling samt sexuella trakasserier (antagen av kommunfullmäktige 
2004-06-28, § 44 samt reviderad av kommunfullmäktige 2005-10-24, § 
73) upphör att gälla. Upprättat förslag till Handlingsplan mot kränkande 
särbehandling och trakasserier antas. Uppföljning av handlingsplanen 
görs i samband med årsredovisningen.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Handlingsplan mot kränkande och negativ särbehandling samt sexuel-
la trakasserier (antagen av kommunfullmäktige 2004-06-28, § 44 samt 
reviderad av kommunfullmäktige 2005-10-24, § 73) upphör att gälla.

- Upprättat förslag till Handlingsplan mot kränkande särbehandling och 
trakasserier antas.

- Uppföljning av handlingsplanen görs i samband med årsredovisning-
en.

-----
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§ 116 Dnr 2019.137/02

Fastställande av ny policy för sociala medier i Malå kommun

Malå kommun har sedan tidigare en fastställd policy för sociala medier. 
På grund av den utveckling som varit kring sociala medier de senaste 
åren samt förändringar kring ansvarsområden krävs det att Malå kom-
mun antar en ny policy för sociala medier.

Malå kommun har idag ett officiellt Facebook-konto (med undantag för 
Tjamstanbackarna), ett officiellt Instagram-konto samt en officiell You-
tube-kanal. Men föreslagen policy gäller för alla konton på sociala me-
dier där en verksamhet inom Malå kommun står som ansvarig utgivare, 
eftersom det är tillåtet för för avdelningar/enheter att starta egna Insta-
gramkonton om behov finns i verksamheten.

Bedömning

Den tidigare fastställda policyn för sociala medier upphävs och den nya 
fastställs.

Det är av stor vikt att policyn för sociala medier innehåller information 
som gör att det tydligt framgår vilka riktlinjer och regler som gäller för 
sociala medier eftersom det med användande av sociala medier följer 
ett stort ansvar. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Linda Nystedts tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Den tidigare fastställda policyn för sociala me-
dier för Malå kommun upphävs och den nya policyn för sociala medier 
Malå kommun fastställs. Uppföljning av denna policy sker i årsredovis-
ningen. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Den tidigare fastställda policyn för sociala medier för Malå kommun 
upphävs och den nya policyn för sociala medier Malå kommun fast-
ställs.

- Uppföljning av denna policy sker i årsredovisningen.

-----
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§ 117 Dnr 2019.136/00

Fastställande av kommunikationsplan för Malå kommun

Malå kommun har saknat en kommunikationsplan. Under våren 2019 
har en arbetsgrupp jobbat tillsammans med kommunikatören för att ta 
fram en kommunikationsplan för Malå kommun. Ledningsgruppen har 
fått ta del av planen och fått komma med synpunkter. 

Kommunikationsplan Malå kommun är ett övergripande dokument som 
ska gälla för samtliga medarbetare inom Malå kommun och tillsammans 
med den grafiska profilen ska kommunikationsplanen utgöra ett stöd vid 
all kommunikation, både intern och extern.

Efter fastställande kommer en handlingsplan att tas fram.

Bedömning

Genom att anta och använda kommunikationsplanen i alla verksamhe-
ter inom Malå kommun skapas förutsättningar för en förbättrad intern 
kommunikation som kommer att lägga grunden för den externa kommu-
nikationen och dialogen med Malå kommuns kunder.

BESLUTSUNDERLAG

Se Linda Nystedts tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunikationsplanen fastställs. Uppföljning 
av kommunikationsplanen sker i årsredovisningen. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunikationsplanen fastställs.

- Uppföljning av kommunikationsplanen sker i årsredovisningen.

-----
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§ 118 Dnr 2019.134/00

Information om genomförd revision av arbetet med efterlevnad av be-
stämmelserna i Dataskyddsförordningen

Som en del i arbetet med att vara dataskyddsombud för en myndighet 
ingår att utföra kontroll och revision av följsamheten gentemot data-
skyddsförordningen. Därför har Isak Nygren/Skellefteå kommun, Malå 
kommuns dataskyddsombud, genomfört en revision av arbetet med ef-
terlevnad av bestämmelserna i dataskyddsförordningen i Malå kom-
mun.

Metoden för granskning har varit att tillsammans med den kontaktper-
son (föredraganden) för dataskyddsförordningen som är utsedd av Malå 
kommun med flera, gå igenom och granska den dokumentation och in-
formation som finns tillgänglig i form av beslut och beslutsunderlag, in-
formationsunderlag och styrdokument. 

Bedömning

Malå kommun har i stort följt de anvisningar som de fått av kommunens 
dataskyddsombud för arbetet med GDPR (General Data Protection Re-
gulation). Trots detta finns det ett antal förbättringar som behöver vidtas 
när det gäller kvaliteten och omfattningen av registerförteckningen, 
eventuella omförhandlingar av personuppgiftsbiträdesavtalen och ruti-
ner för personuppgiftsincident. I revisionen finns en mer detaljerad be-
skrivning av vad som behöver förbättras. Avdelningschefen har på de-
legation att godkänna förändring av behandling av personuppgifter.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 119 Dnr 2019.140/31

Utfasning av det kommunala åtagandet för enskilda vägar

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-26, § 44 att teknisk chef, till da-
gens sammanträde, ska redovisa förslag till utfasning av det kommuna-
la åtagandet för enskilda vägar.

Tid och resurser har inte räckt till för att jobba med frågan. Uppdraget 
redovisas i nästa kommunstyrelsesammanträde.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 120 Dnr 2019.141/45

Utfasning av det kommunala åtagandet för återvinningsstationerna

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-26, § 45 att teknisk chef, till da-
gens sammanträde, ska redovisa förslag till utfasning av det kommuna-
la åtagandet för återvinningsstationerna.

Tid och resurser har inte räckt till för att jobba med frågan. Uppdraget 
redovisas i nästa kommunstyrelsesammanträde.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 121 Dnr 2019.138/24

Behov av GIS-plattform

Geografiskt InformationsSystem (GIS) är ett system för att samla in, 
hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en 
plats. GIS ger bra beslutsunderlag när det geografiska läget har bety-
delse. Med GIS kan man få svar på frågor om var, vart eller varifrån. 
Man kan också analysera och tolka stora datamängder och visualisera 
komplex information på ett överskådligt sätt. På så sätt blir det enkelt att 
se mönster och trender. GIS bidrar helt enkelt till bättre beslutsfattande 
för alla och ett effektivare samhälle.

Sedan starten av den gemensamma miljö- och byggnämnden 2011 har 
ansvaret för GIS-plattformen/kartprogrammet legat på nämnden. Kart-
programmet används och hanteras i dag gemensamt av Malå, Norsjö 
och Sorsele kommuner. Eftersom vårt kartprogram Solen håller på att 
utfasas måste kommunerna uppgradera eller byta GIS-plattform för att 
kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. 

Miljö- och byggavdelningen fick vid miljö- och byggnämndens samman-
träde 2019-06-18 i uppdrag att i samråd med nämndens ordförande 
skicka en skrivelse till respektive kommunstyrelse om GIS-plattformen.

Bedömning

Inför uppgradering/byte av GIS-plattform uppkommer några frågeställ-
ningar:

 Behov av GIS-plattform
 Val av GIS-plattform
 Ansvar för driften av GIS-plattformen
 Behov av GIS-kompetens.

Dessa frågeställningar belyses under respektive rubrik nedan.

Behov av GIS-plattform

I dagsläget används Solen främst av miljö- och bygg, teknikavdelning-
arna samt IT-avdelningarna. Av dessa avdelningar nyttjas GIS-plattfor-
men i stort sett dagligen.

I och med den pågående digitaliseringen efterfrågas allt mer karttjänster 
inom alla typer av verksamheter. Alla kommunens verksamheter har 
nytta av GIS-plattformen med tillhörande geodata. Inte minst för att all 
form av information underlättas av en beskrivande bild, däribland kart-

Miljö- o byggavd, tekn avd, IT- 
o dataenh, Norsjö kn, Sorsele 
kn
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bilder. Det är då viktigt att denna information är uppdaterad för att vi ska 
kunna ge en bra samhällsservice.

T ex kan GIS-plattformen vara ett viktigt redskap vid en krishändelse.
GIS-plattformen bör fortsättningsvis hanteras gemensamt mellan Malå, 
Norsjö och Sorsele för att underlätta olika samarbeten. Alla användare 
av dagens system i samtliga kommuner ser gärna att en ny GIS-platt-
form kommer på plats så snart som möjligt.

Val av GIS-plattform

Det finns några GIS-plattformar att välja bland. I länets kommuner och 
Norrbottens kommuner är det främst ESRI:s Geosecma och Sokigos 
CSM som används. Dessa två företag har under våren 2019 genomfört 
demonstrationer av programmen för tjänstepersoner i Sorsele, Malå 
och Norsjö. De priser som offererades i samband med demonstratio-
nerna visas i tabellen nedan. Priserna är för ett ”baspaket” för alla tre 
kommuner gemensamt.

 CSM per kom-
mun Geosecma per kom-

mun
Licenskostnad 42 246* 14 082 150 000 50 000
Installation, utbildning 225 000 75 000 180 000 60 000
Engångskostnad: 267 246 89 082 330 000 110 000
Underhållskostnad 84 492 28 164 85 000 28 333
Supportkostnad 22 800 7 600 0** 0
Årliga avgifter: 107 292 35 764 85 000 28 333
     
Totalt: 374 538 124 846 415 000 138 333

* 50 % av listpriset p g a av uppgradering från Solen.
** Årlig supportkostnad ingår i den årliga underhållskostnaden.

Geosecma är något dyrare i inköp, medan de har lägre årliga kostnader 
jämfört med CSM. Årlig licenskostnad för Malå kommun är i dagsläget 
81 821 kr och för Norsjö kommun 74 750 kr. De årliga kostnaderna per 
kommun kommer oavsett val av plattform att minska. Eventuellt kan det 
tillkomma kostnader ifall något av alternativen kräver egen server.
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Kommunerna i närområdet har kartprogram enligt följande.

Kommun Kartprogram
Arjeplog Geosecma
Arvidsjaur Geosecma
Piteå Eget internt system som bygger på 

ARC GIS/Geosecma fysisk planering
Skellefteå Geosecma
Robertsfors Open Source system
Lycksele CSM
Storuman CSM
Åsele CSM
Dorotea CSM
Vilhelmina CSM
Vännäs Geosecma

Skellefteå kommun har köpt in Geosecma efter upphandling. Även Ar-
jeplog och Arvidsjaur använder Geosecma. Storuman, Åsele, Vilhelmi-
na och Dorotea har CSM. De kommuner som har open sourcelösningar 
har även GIS-experter som håller igång systemet. I hela landet är det 
ca 128 kommuner som använder Geosecma. Det går inte att få fram 
hur många som använder CSM via Sokigos hemsida.

Vid samtal med användare för de båda systemen så framkommer det 
att Geosecma verkar behöva mindre arbetsinsats ”bakom fasaden” än 
CSM. Övriga kommuner i Skellefte älvdal använder Geosecma, varför 
denna plattform är att föredra ifall samverkan i detta område kommer att 
utökas.

Ansvar för driften av GIS-plattformen

Allt eftersom digitaliseringen fortskrider kommer fler avdelningar att 
upptäcka fördelarna med och att de har ett behov av GIS-plattformen. 
Denna bör därför likställas med Officepaketet, d v s att det är en bas-
funktion som fungerar som datalagring/visning för övriga program (för-
utsatt att kompabilitet till övriga program finns). T ex kan man koppla 
ihop ärendehanteringssystemet med GIS-plattformen. 

Kommunstyrelsen bör därför centralt tillhandahålla GIS-plattformen till 
de som behöver använda den. Kommunstyrelsens IT-avdelning hante-
rar därmed driften av plattformen. Respektive avdelning är liksom nu 
ansvarig för det data man själv producerar. T ex kommer uppdatering 
och ajourhållning av kommunernas primärkartor ligga kvar på miljö- och 
byggnämnden, ansvar för VA-kartor ligger på tekniska och ansvaret för 
bredbandskartor ligger på IT-avdelningen.
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Behov av GIS-kompetens

Att hålla igång GIS-plattformen med tillhörande kartdata från bl a geo-
datasamverkan tar tid. I dagsläget ligger detta ansvar på miljö- och 
byggnämnden som försöker hantera det vid sidan av handläggning av 
bygglov. Dorotea, Vilhelmina och Åsele har en gemensam GIS-tekniker/ 
samordnare som hanterar GIS-plattformen. I Storuman och Lycksele 
finns också GIS-samordnare. I Skellefteå finns en egen GIS-avdelning.

Kommunerna Sorsele, Malå och Norsjö bör också ha en gemensam 
GIS-samordnare som kan hantera kartdata i kommunerna. Detta för att 
få till en optimal användning ute i verksamheterna. 

Sammanfattning

Miljö- och byggavdelningen har följande önskemål när det gäller GIS.

- Snarast möjligt byta GIS-plattform. Vilken plattform som väljs bestäms 
gemensamt av Malå, Norsjö och Sorsele kommuner. Medel avsätts för 
byte av plattform.

- Driften av GIS-plattformen läggs på IT-avdelningen.

- Anställ en kommungemensam GIS-tekniker/samordnare som ansvarar 
för drift och underhåll av plattformen. Medel avsätts för GIS-tekniker/ 
samordnare.

BESLUTSUNDERLAG

Se Elin Nilssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsen är positiv till byte av GIS-
plattform. Miljö- och byggavdelningen, tekniska avdelningen samt IT-av-
delningen får i uppdrag att utse var sin representant till kommungemen-
sam arbetsgrupp för byte av GIS-plattform. Elin Nilsson ansvarar för att 
sammankalla till första mötet varefter arbetsgruppen själv utser sam-
mankallande tjänsteperson. Den kommungemensamma arbetsgruppen 
får i uppdrag att även utreda möjligheterna till anställning av en kom-
mungemensam GIS-tekniker/samordnare som ansvarar för drift och un-
derhåll av plattformen samt vilken avdelning som ska ansvara för drif-
ten. Redovisning från arbetsgruppen sker senast under våren 2020. 
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BESLUT

- Kommunstyrelsen är positiv till byte av GIS-plattform.

- Miljö- och byggavdelningen, tekniska avdelningen samt IT-avdelning-
en får i uppdrag att utse var sin representant till kommungemensam 
arbetsgrupp för byte av GIS-plattform. 

- Elin Nilsson ansvarar för att sammankalla till första mötet varefter ar-
betsgruppen själv utser sammankallande tjänsteperson.

- Den kommungemensamma arbetsgruppen får i uppdrag att även utre-
da möjligheterna till anställning av en kommungemensam GIS-tekni-
ker/samordnare som ansvarar för drift och underhåll av plattformen 
samt vilken avdelning som ska ansvara för driften. 

- Redovisning från arbetsgruppen sker senast under våren 2020.

-----
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§ 122 Dnr 2019.132/73

Utredning av möjligheter till biståndsbedömt trygghetsboende

En ny lag som ger kommuner möjlighet att starta biståndsbedömda 
trygghetsboenden för äldre personer trädde i kraft 2019-04-02. Ändring-
en i socialtjänstlagen finns i 5 kap 5 § och säger:

”Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre männi-
skor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkom-
lig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.”

Omsorgsavdelningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utre-
da om denna boendeform kan vara aktuell för Malå kommun som ett al-
ternativ till hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet.

I det allvarliga ekonomiska läge omsorgsnämnden befinner sig i, där vi 
inför budget 2020 måste se över våra lagstadgade verksamheters om-
fattning, finns inget utrymme för att starta nya, frivilliga, kostnadsdrivan-
de verksamheter.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 60/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: 
Omsorgsavdelningen ska inte arbeta för att starta biståndsbedömt 
trygghetsboende i Malå kommun.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Omsorgsavdelningen ska inte arbeta för att starta biståndsbedömt 
trygghetsboende i Malå kommun.

-----
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§ 123 Dnr 2019.91/09

Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Park Malåborg

Åsa Johansson har inlämnat ett medborgarförslag där hon anser att 
Malå kommun ska stödja Park Malåborg att nå sin vision om en integre-
rad mötesplats genom att under uppstartsåret ge ekonomiskt stöd om 
400 000 kronor. Medborgarförslaget lyder:

I det ekonomiska läge kommunen befinner sig i är behovet av en sam-
lingsplats större än det någonsin varit. Vi medborgare behöver något att 
samlas i och kring för att motivera och hjälpa varandra att finna tro på 
att Malå har en framtid. Jag anser att Malå kommun har undkommit ett 
av sina ”problembarn” och sitt ansvar på ett allt för lättvindigt sätt. För 
att säkerställa Malåborgs framtid anser jag att Malå kommun ska stödja 
Park Malåborg att nå sin vision om en integrerad mötesplats genom att 
under uppstartsåret och ge ekonomiskt stöd om 400 000 kronor.

Motivering

Malåborg har varit och är en viktig samlingsplats för oss malåbor. Här 
har det hållits vinterfester (skolans festarrangemang innan eleverna går 
på välförtjänt jullov), bröllopsfester, danser, dagdanser, marknader (vin-
termarknad och julmarknad), julgransplundring, mattcurling, kulturarran-
gemang och kulturella möten mellan människor. De allra flesta malåbor 
har någon gång besökt och deltagit i arrangemang i lokalen.

Kommunen är i behov av kompetens och inflyttning för att säkerställa 
vår överlevnad. För att bygga för framtiden behöver vi satsa på våra 
ungdomar, bygga grunden till att de återvänder efter sina gymnasie- el-
ler universitetsstudier. En meningsfull fritid där ungdomarna kan känna 
gemenskap, samhörighet och få utrymme att utvecklas är ett led för att 
öka återflyttning. Malåborg bör och ska vara en självklar plats där vi 
skapar integrerade mötesplatser.

Vi behöver även värna om andra delar av befolkningen, personer med 
funktionsvariationer och våra äldre är några exempel. Vi tror på männi-
skors lika värde och att alla bör ges likvärdiga möjligheter till en rik och 
aktiv fritid och där föreningslivet har en avgörande roll. 

Under 2018 arbetades det fram en plan för föreningdrivet förvärv av fas-
tigheten Trumman 1, tillika Malåborg. En interimsstyrelse utsågs att le-
da den nystartade ideella föreningen Park Malåborg. Den 10 mars 2019 
genomförde föreningen sitt första årsmöte och nya styrelsen fick i upp-
drag att fortsätta med det påbörjade arbetet att, i ett första skede, hitta 
finansiering för att åtgärda de brister som finns gällande vatten, ventila-
tion och värme. Åtgärder, som Malå kommun skjutit fram under flertalet 
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år och som medfört en stor skada på fastigheten. I mina ögon har med-
borgarnas intresse varit ett lågt prioriterat område, vilket är en skam.

Föreningen Park Malåborg förvärvade fastigheten 2018-12-01 och re-
dan efter tre månader ser situationen dyster ut och risken att föreningen 
går omkull är mycket stor. Bland annat uppgår elräkning för tre måna-
der till en summa av drygt 70 000 kronor.

I det underlag som föreningen Park Malåborg erhållit gällande driftkost-
nader anser jag att föreningen är förd bakom ljuset och inte erhållit san-
ningsenliga uppgifter då det bland annat saknas fullständiga driftkostna-
der för ventilation eftersom den inte varit fullt fungerande eller i drift un-
der minst tiotalet år. Jag anser att Malå kommun därför bör och ska ta 
sitt ansvar och stödja föreningen Park Malåborg att nå sin vision om en 
integrerad mötesplats för Malås invånare och för vår framtid.

Bedömning

I medborgarförslaget lyfter Åsa Johansson fram att Malåborg bör och 
ska vara en självklar plats där vi skapar integrerade mötesplatser. Hon 
skriver också att vi behöver värna om andra delar av befolkningen, per-
soner med funktionsvariationer och våra äldre är några exempel samt 
att vi tror på människors lika värde och att alla bör ges likvärdiga möjlig-
heter till en rik och aktiv fritid och där föreningslivet har en avgörande 
roll.
 
Med tanke på kommunens ekonomiska läge med ett prognostiserat re-
sultat på ca -1,5 mnkr anser inte föredraganden att det finns utrymme 
för ett bidrag till Park Malåborg på 400 000 kronor.

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2019-06-24.

JÄV

Stefan Larsson (ML), Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S) och 
Jeanette Hallin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ingen ersättare inträder i deras ställe. 

Charlotte Hultdin (S) - ej tjänstgörande ersättare - deltar inte heller i 
handläggningen av ärendet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (S): Medborgarförslaget avslås.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Medborgarförslaget avslås.

-----
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§ 124 Dnr 2019.92/04

Ansökan om finansiellt stöd för att kunna göra Malåborg användbar och 
tillgänglig för alla - Park Malåborg

Föreningen Park Malåborg har inkommit med en ansökan om finansiellt 
stöd för att kunna göra Malåborg användbar och tillgänglig för alla.

Park Malåborg förvärvade fastigheten Trumman 1, Malåborg 2018-12-
01.

Park Malåborg anser att de i ett startskede är i behov av kommunens 
stöd och hjälp för att kunna göra viktiga åtgärder för att lokalen ska fun-
gera och tills verksamhet kan bedrivas i större omfattning. Bidraget som 
söks är i första hand ämnat till investering i en ny värmeanläggning 
samt understöd till den månatliga driften.

Bedömning

Med tanke på kommunens ekonomiska läge med ett prognostiserat re-
sultat på ca -1,5 mnkr anser inte föredraganden att det finns utrymme 
för ett bidrag till Park Malåborg på 400 000 kronor.

JÄV

Stefan Larsson (ML), Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S) och 
Jeanette Hallin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ingen ersättare inträder i deras ställe. 

Charlotte Hultdin (S) - ej tjänstgörande ersättare - deltar inte heller i 
handläggningen av ärendet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ansökan om finansiellt stöd avslås. 

BESLUT

- Ansökan om finansiellt stöd avslås.

-----
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§ 125

Ordföranden informerar

Ordföranden informerar om

- Fortsatt arbete med utfasning av enskilda vägar.
 Kontakt med aktörer som Trafikverket, Vattenfall, skogsindustrin m fl.

- Fortsatt arbete med utfasning av återvinningscentraler.
 ÅVC på Malåborgs parkering kan omplaceras inom området.

- Tankkorten.
 Avvaktan på polisutredningen.

- Mötesanteckningar från beredningsmöten.
 Finns tillgängliga på G.

- Inbjudan Ibrahim Baylan
 Malå kommun har inbjudit näringsminister Ibrahim Baylan att delta i 

”Här finns jobben och möjligheterna”. Ibrahim har tackat nej.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 126

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 kommunstyrel-
sen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

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

Anställning och lönesättning av personal ef- Marie Blomberg
ter samråd med personalchef Eva Oskarsson

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

Bevilja/avslå ansökan om tjänstledigt för en- Lars Ekberg
skild angelägenhet med bibehållna  löneför-
måner under högst 10 arbetsdagar/kalender-
år för personal

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

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 bostadsan- Hans Örnberg
passningsbidrag enligt lagen om bostads-
anpassningsbidrag m m

Bevilja/avslå ansökningar om utplacering av Tony Frank
blomlådor/farthinder på gator i Malå kommun

Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyrkan Lars Grundberg
av/avslag på ansökan om förvärvstillstånd en-
ligt jordförvärvslagen
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-09-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg

Teckna, upphandla och anta anbud för över- Jim Lundmark
gripande avtal som gäller för alla kommunens
verksamheter (reseavtal, terminalglasögon, 
kontorsmöbler, företagshälsovård)

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 127

Redovisning av meddelanden

Samordningsförbundet Södra Lappland Protokoll 190613

Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 190610
myndarnämnd

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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