
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-12-05
(22)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 8.00 - 11.45

Ajournering Kl 9.30 - 9.45 kaffe
Kl 10.30 - 10.35

Beslutande Maria Stenberg (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Anna Harr (V)
Cecilia Wahlberg Roslund (ML), ersättare för Petter Lundström (V)
Joakim Pettersson (ML), ersättare för Arne Hellsten (ML)
Matts Hällsten (ML)
Siv Johansson (ML)
Cecilia F Stenlund (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kl 8.00 - 11.10 Gunnar Harr, kultur- o fritidschef, § 179
Catrin Björck, sekr Elin Nilsson, miljö- o byggchef, § 179
Tony Frank, v-samh ansv/anläggn enh, § 175-177, 182 Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef, § 179
Marie Blomberg, barn- o utbildn chef, § 179 Lars Ekberg, personalchef, § 184-186
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 180 Sofia Asplund, utvecklingsledare, § 184

Utses att justera Matts Hällsten, ersättare Maria Stenberg

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, onsdag den 13 december 2017, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 173 - 188
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Matts Hällsten

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-12-05

Anslag sätts upp 2017-12-13 Anslag tas ner 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 173

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns med följande ändring.

Utgår: * Information om 1 - 4-åringarna på Tjambo

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring.

Utgår: * Information om 1 - 4-åringarna på Tjambo

-----

2



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 174

Ordföranden informerar

I samband med att de flesta av oss politiker i Malå, Norsjö, Sorsele och 
Arjeplog träffades på Radison hotell på Arlanda med Arena för tillväxt in-
såg vi efter diskussioner att vi kan öppna dörren för nya samarbeten.

Samtal fördes om att undersöka möjligheten att starta ett samarbete med 
en gemensam bygg- och miljönämnd mellan Malå, Norsjö, Sorsele, Arje-
plog och Arvidsjaur. Sorsele, Arvidsjaur och Arjeplog kommuner håller på 
att starta ett samarbete, vilket föranledde diskussioner om detta.

Dessutom pratade vi om möjligheten att utveckla samarbetet med en ut-
ökad renhållningsnämnd (vilket kan leda till flera konkreta samarbeten).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 175 Dnr 2017.239/10

Information om nytt kommande regelverk med skärpt längdkrav på en-
skilda vägar

Trafikverket kommer med nytt regelverk om skärpta längdkrav på enskil-
da vägar. Under 1 000 meter kommer inte statsbidrag att utbetalas. I 
dagsläget gäller följande, ingen förändring tills annat meddelats av Tra-
fikverket. Vägar som berörs om det nya regelverket träder ikraft:

VÄG – 11968 Grundnäs
VÄG – 11203 Malå-Vännäs
VÄG – 11347 Brännäs - 4
VÄG – 11901 Södra Fårträsk
VÄG – 10908 Hornberg
VÄG – 11288 Björkås
VÄG – 11185 Bergås
VÄG – 11930 Springliden
VÄG – 11552 Brännliden-Surliden
VÄG – 11176 Karlgård

Se även tidigare policybeslut, nedan:

Nya regler

Enskilda vägar där bidraget dras in återgår därefter aldrig automatiskt till 
kommunens ansvar utan vägens intressenter i förekommande fall an-
svarar för vägens drift och skötsel.

Kommunen åtar sig inte att överta ansvaret för drift och skötsel av nya 
statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Policyn är fastställd av kommunfullmäktige 1999-03-01, § 69.

BESLUTSUNDERLAG

Se Tony Franks 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 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 176 Dnr 2017.240/10

Information om indragning av vägunderhåll på enskilda vägar

Trafikverket har beslutat om avkortning av längd på enskilda vägar som 
påverkar driftbidrag för vägnr 11176 Karlgård fr o m 2018-01-01. 

Deras motivering är att det inte finns någon boende längst in. (Fastighe-
ter Karlgård 1:5 samt Karlgård 1:2 har inget fast boende, vägen avkor-
tas till Asplund 1:162 ny längd 860 m). 
 
Malå kommun upphör därmed med all väghållning för redovisad väg-
sträcka från Asplund 1:162 till Karlgård 1:5 samt Karlgård 1:2.

Se policybeslut; nedan.

Nya regler

Enskilda vägar där bidraget dras in återgår därefter aldrig automatiskt till 
kommunens ansvar utan vägens intressenter i förekommande fall an-
svarar för vägens drift och skötsel.

Kommunen åtar sig inte att överta ansvaret för drift och skötsel av nya 
statsbidragsberättigade enskilda vägar.

Policyn är fastställd av kommunfullmäktige 1999-03-01, § 69.

BESLUTSUNDERLAG

Se Tony Franks 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 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Persson Båt AB

Utdragsbestyrkande

§ 177 Dnr 2017.241/31

Vädjan om att plogning av väg 1079, Hundberg ska fortsätta i kommu-
nens regi - Persson Båt AB

I vårt ständiga arbete med att se över kostnaderna har verksamhet 24300 
Gator och vägar analyserat plogområdena och det visade sig att Malå 
kommun har utfört plogning av grenväg Hundberg 1079 ca 1 000 meter 
som inte är i kommunens ägo. Föredraganden skickade ut till berörd nytt-
jare, i detta fall Persson Båt AB, att vi avsåg att upphöra med detta.

Persson Båt AB har inkommit med en skrivelse.

Bedömning

Då denna väg inte är i Malå kommuns ägo ska den inte belasta verksam-
het 24300.

BESLUTSUNDERLAG

Se Tony Franks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Perssons Båt AB vädjan om att snöröjningen 
ska fortsätta i kommunens regi avslås.

BESLUT

- Perssons Båt AB vädjan om att snöröjningen ska fortsätta i kommunens 
regi avslås.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Erika Falk, ledningsgruppen/Jim 
Lundmark

Utdragsbestyrkande

§ 178 Dnr 2017.238/00

Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning

Delegationsförteckningen bör ses som ett levande dokument och det har 
nu uppmärksammats lydelser som bör införas/förändras.

Delegationsförteckningen kompletteras med följande.

- Med tanke på att den nya kommunallagen träder i kraft 2018-01-01 har 
samtliga hänvisningar till kommunallagen uppdaterats.

- I vissa stycken har enstaka ord som saknat betydelse för delegationen 
tagits bort. I andra fall har ordvalet bytts ut i syfte att tydliggöra delega-
tionen.

- Avsnittet om upphandling har utökats. 

- Under Ekonomiska ärenden har följande delegation lagts till. ”Bevilja/av-
slå ansökan om medfinansiering av projekt upp till 20 000 kronor per 
projekt/år. Delegat: kommunchef”.

- Under samma rubrik, näst sista stycket har följande tillägg gjorts.
”… och verksamheter inom kommunen…”

- Delegationen ”Bevilja/avslå ansökan om förlängning av intervall för 
slamtömning” har tagits bort från delegationsförteckningen. Detta på 
grund av att ansvaret över detta har flyttats från kommunstyrelsen till 
miljö- och byggnämnden.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erika Falks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till delegationsförteckning 
fastställs. Tidigare fastställd delegationsförteckning upphör att gälla.

BESLUT

- Upprättat förslag till delegationsförteckning fastställs. 

- Tidigare fastställd delegationsförteckning upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Avdelningscheferna, ekonomi-
chefen

Utdragsbestyrkande

§ 179 Dnr 2017.233/04

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 uppföljning 
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 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Avdelningscheferna, ekonomi-
chefen

Utdragsbestyrkande

§ 180 Dnr 2017.234/04

Information om investeringsbudgetram 2017

Under året har medel äskats ur kommunstyrelsens investeringsbudget-
ram. Total ram för kommunstyrelsen 2017 är 12 850 tkr. Av denna ram är 
9 000 tkr avsatta för taxefinansierad verksamhet och en ombyggnad av 
ÅVC. Resterande 3 850 tkr är avsatta till olika projekt inom kommunsty-
relsen enligt "Investeringsbudgetram 2017”. 

Bedömning

Enligt dokumentet ”Investeringsprojekt KS” har kommunstyrelsen förbru-
kat 4 228 tkr av den avsatta investeringsbudgetramen 3 850 tkr. Kommu-
nen har enligt dokumentet ”Investeringsprojekt kommunen” förbrukat 
4 698 tkr av 4 500 tkr hittills äskade medel (total ram 6 310 skattefinan-
sierad verksamhet).

Kommunstyrelsen har investerat för mer än avsatt investeringsbudget-
ram. Skälet är framförallt förvärv av Tjambo på 2 600 tkr. 

Att notera inför 2018 är att 3 570 tkr är intecknade för investeringar, 
främst för teknisk avdelning inom kommunstyrelsens investeringsbudget-
ram (skattefinansierade medel). Total ram för kommunstyrelsen inkl taxe-
finansierade medel är 8 070 tkr. 

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 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Marie Blomberg, Ebbe Berg-
stedt, Lars Grundberg, KSBB/ 
Lina Dahlbäck

Utdragsbestyrkande

§ 181 Dnr 2017.237/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 
2018 - Ombyggnation av C- och E-huset/Nilaskolan

Medel måste tillskjutas ur investeringsramen om tekniska avdelningen, 
som är fastighetsansvarig, ska bygga om enligt barn- och utbildningsav-
delningens önskemål.

Bedömning

Tekniska avdelningen har gjort en grov uppskattning av kostnaderna för 
att bygga om enligt barn- och utbildningsavdelningens önskemål. Kostna-
den beräknas till 1 200 000 kronor. För att klara detta måste medel till-
skjutas ur kommunstyrelsens investeringsbudget. Barn- och utbildnings-
nämnden belastas med en hyreshöjning om ca 259 000 kr/år vid en av-
skrivningstid på 5 år.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Johansson (ML): Ärendet skickas till budgetberedningen innan beslut 
i kommunstyrelsen.

BESLUT

- Ärendet skickas till budgetberedningen innan beslut i kommunstyrelsen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 182 Dnr 2017.235/10

Information om avloppsreningsverket

Avloppsreningsverket i Malå har problem att uppfylla kraven i avloppsdi-
rektivet. Konsekvensen av detta kan bli att det måste byggas om. Kost-
naden för detta kan vara mellan 4 - 8 miljoner kronor.

Information redovisas muntligt på sammanträdet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs 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 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunstyrelsens verksam-
hetsansvariga

Utdragsbestyrkande

§ 183 Dnr 2017.229/04

Fastställande av kommunstyrelsens internbudget 2018

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07, § 101 att godkänna internbud-
geten för 2018. Under arbetet med Budget i balans 2018 har översyn av 
internbudgeten gjorts och i och med detta måste internbudgeten omför-
delas.

Internbudgeten för 2018 är snävt tilltagen vilket innebär:

- Inget övrigt underhåll av skolans lokaler utöver löpande drift

- Inget övrigt underhåll av kommunhuset, kommunförrådet m m utöver lö-
pande drift

- Ingen ANDT-samordnare

- För verksamheten Gator och vägar finns bara medel till akuta åtgärder. 
Resurserna räcker inte till något planerat underhåll.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 101 
upphävs. Kommunstyrelsens internbudget 2018 fastställs.

BESLUT

- Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 101 upphävs.

- Kommunstyrelsens internbudget 2018 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 184 Dnr 2017.231/02

Uppföljning av sjukfrånvaron

Under kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07 fördes en dialog om 
kommunens sjukfrånvaro. Ett antal frågeställningar skickades till perso-
nalchefen som besvarades vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-
08-29. Beslut togs att en ny uppföljning ska ske i decembersammanträ-
det.

Nedan ses sjukfrånvaron per år från 2003 till 2017 (jan - okt).
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Aktiviteter

 1 nov arbetsledarmöte – sjukfrånvarofrågan

- Vikten av kontakt
- Checklistan gicks genom

 Arbetsledarna har getts möjlighet att delta i en webbutbildning bestå-
ende av 4 avsnitt – ”Rehabilitering”. 

 Inventeringssamtal – genomgång av långtidssjukskrivningar och upp-
repad korttidssjukfrånvaro med samtliga berörda arbetsledare.

 ”Strategi för fler i arbete i Lycksele och Malå kommuner” start av ett 
tvåårigt projekt med två viktiga mål:

- En väl fungerande sjukskrivningsprocess
- Förebyggande insatser med förebyggande sjukpenning

Utvecklingsledare Sofia Asplund informerar ytterligare om projektet 
under sammanträdet.

 Utvecklingsledare Sofia Asplund och personalchef har deltagit på en 
stresskonferens – aktuell forskning redovisades. Vikten av arbetsin-
riktad rehabilitering betonades. 

Planerad aktivitet

 Utbildningsinsats för arbetsledarna tillsammans med handläggare 
från Försäkringskassan och rehabkoordinator från sjukstugan.

Upphandling av företagshälsovårdstjänster pågår.

Fortsatt arbete med aktiviteter gällande ”Malå kommun en hälsofräm-
jande organisation”.

Forskning visar att de faktorer som är viktiga för en hälsofrämjande or-
ganisation, (organisationer med låg sjukfrånvaro) är:

• Organisationen - tydlig
• Styrprocessen – mål/handlingsplan
• Ledarskapet
• Medarbetarskapet
• Delaktighet
• Information/kommunikation
• System för hälsa och sjukfrånvaro
• Arbetsmiljöarbetet ex skyddsronder.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs 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 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 185 Dnr 2017.232/04

Fastställande av kommunstyrelsens styrkort 2019

Malå kommuns styrmodell visas i nedanstående bild. 

Styrkort – KF
Mål + mätetal

Målstyrning Malå kommun

Styrkort – nämnder/styrelser/
bolag

Mål + mätetal

Handlingsplaner
åtgärder

Uppföljning i 
tertialrapporterna

Politikerna fattar      
beslut

Arbetsledare o 
medarbetare

Avdelningscheferna

Enligt dokumentet ”Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i 
Malå kommun” (fastställda av kommunfullmäktige 2017-02-20, § 6) ska 
mål och mätetal beslutas varje år innan budgetarbetet påbörjas.

Bedömning

Målskrivningen för perspektiven ”Medborgare/kund”, ”Utveckling/tillväxt” 
och ”Ekonomi” föreslås vara oförändrade under 2019. Följande analys 
görs för perspektivet ”Medarbetare”. Det finns några viktiga utmaningar 
såsom hög sjukfrånvaro och kompetensförsörjningen. Konkurrensen om 
arbetskraften ökar och vilka strategier ska Malå kommun ha för att lyckas 
anställa kompetenta medarbetare nu och i framtiden. Värdegrund är yt-
terligare en fråga som är viktig för hela organisationen.

I dag pågår ett arbete med rubriken ”Malå kommun en hälsofrämjande or-
ganisation”. Arbetet innefattar tre mål - ”En tydlig organisation med en 
styrprocess som leder till utveckling”, ”Ett gott medarbetarskap och ledar-
skap”, ”Ett fungerande system för hälsa och sjukfrånvaro”.

Beslut finns om en aktivitetslista och en prioritering. Till detta arbete kan 
olika mätetal kopplas. Ett sådant kan vara ett procenttal för sjukfrånvaron.

Arbetsledarna i KS
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Förslag: Under perspektivet ”Medarbetare” ska målet ”Malå kommun en 
hälsofrämjande organisation” skrivas in.

Mätetal beslutas i sammanträdet i februari 2018. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia F Stenlund (L): Kommunstyrelsens styrkort för 2019 fastställs med 
följande ändring. Under perspektivet Medarbetare ska målet ”Malå kom-
mun en hälsofrämjande kommun” ändras till att lyda: Malå kommun ska 
vara en hälsofrämjande och jämställd kommun.

BESLUT

- Kommunstyrelsens styrkort för 2019 fastställs med följande ändring. Un-
der perspektivet Medarbetare ska målet ”Malå kommun en hälsofräm-
jande kommun” ändras till att lyda: Malå kommun ska vara en hälsofräm-
jande och jämställd kommun.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 186 Dnr 2017.230/02

Antagande av Arbetsmiljöpolicy för Malå kommunkoncern

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret 
för arbetsmiljön. Med arbetsgivare menas i föreskrifterna arbetsgivare i 
juridisk mening, det vill säga en fysisk eller juridisk person som har en el-
ler flera anställda. Som exempel på juridisk person nämns i de allmänna 
råden till 1 § Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:1, kom-
muner och landsting.
 
De förtroendevalda i kommunfullmäktige får ses som kommunens yttersta 
arbetsgivarrepresentanter. Kommunfullmäktige i Malå kommun har anta-
git reglemente för kommunstyrelsen (2014-12-15, § 43) och i § 5 delege-
ras arbetsgivaransvaret till kommunstyrelsen. I reglementet står att kom-
munstyrelsen är kommunens centrala personalorgan och svarar för ar-
betsgivarpolitiken.

Gällande kommunens bolag:

Enligt ägardirektivet, fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-14, § 40. 
”Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat 
Malå kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunfullmäktige 
med utsedda ombud och representanter.”
 
”Bolaget ska i tillämpliga delar tillämpa de policyprogram, reglementen 
och riktlinjer inom det arbetsgivarpolitiska området som kommunfullmäk-
tige anvisar.”

Ansvaret för arbetsmiljön går ej att delegera till någon annan utan 
det är arbetsmiljöuppgifterna som kan fördelas. Uppgiftsfördelningen 
bör göras uppifrån och nedåt i beslutshierarkin. Det är olämpligt att hoppa 
över något led. I större organisationer ska uppgiftsfördelningen vara 
skriftlig. Det är lämpligt att fördelningen är daterad och underskriven av 
den person som fördelat uppgifterna.

Bedömning

I Malå kommunkoncern ska det finnas en centralt politiskt beslutad Ar-
betsmiljöpolicy innehållande en klar och tydlig struktur beträffande an-
svar och beslutsgång. Kommunfullmäktige delegerar ansvaret för arbets-
miljöuppgifterna till kommunstyrelsen, Mabo AB och Meni AB.

Nästa steg är utarbetandet av Arbetsmiljöhandbok, som varje styrelse 
och nämnd beslutar. Den ska innehålla mål, planering och redovisning av 
hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunfullmäktiges beslut ”Arbetsmiljöpolicy”, 
2006-03-13, § 7 upphör att gälla. Upprättat förslag till Arbetsmiljöpolicy 
för Malå kommunkoncern antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunfullmäktiges beslut ”Arbetsmiljöpolicy”, 2006-03-13, § 7 upphör 
att gälla. 

- Upprättat förslag till Arbetsmiljöpolicy för Malå kommunkoncern antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 187

Anmälan 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

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

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 lö-
neförmåner under högst 10 arbetsdagar/
kalenderår för personal

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

Anställning och lönesättning av personal Marie Hedström
efter samråd med personalchef

Anställning och lönesättning av personal Ethel Lundström
efter samråd med personalchef

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

Upphandling och antagande av anbud Jim Lundmark
inom tilldelad drift- och/eller investerings-
budget (om kommunen ej utsett projekt-
grupp
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg

Tecknande av avtal för inköp av varor och Lars Grundberg
tjänster inom ramen för den årliga drift-
och investeringsbudgeten

Gallring av lövsly/buskar/skog i anslutning Lars Grundberg
till tomter, dock högst till ett belopp av
20 000 kronor (exkl moms) i varje enskilt
fall

Upphandling av och antagande av anbud Lars Grundberg
för investeringsprojekt, såsom projekte-
ring och entreprenadarbeten inom ramen
för tilldelade medel om kommunstyrelsen
ej utsett särskild projektgrupp

Upphandling och antagande av anbud Lars Grundberg
inom tilldelad drift- och/eller investerings-
budget (om kommunen ej utsett projekt-
grupp)

Försäljning av skog, dock högst till ett be- Lars Grundberg
lopp av 100 000 kronor (exkl moms) i var-
je enskilt fall

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

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-12-05

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 188

Redovisning av meddelanden

Malåbostaden AB Protokoll 171017

Malå Energi & Industri AB Protokoll 171024, 171102

Region 8 Skrivelse till polisen – Ohåll-
bar situation med antalet po-
liser i Södra Lappmarken

Norsjö kommun/Trepartens renhåll- Protokoll 171113
ningsnämnd

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 171107
förmyndarnämnd

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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