MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-10

1 (56)

Plats och tid

Kommunkontoret, kl 08.00 – 14.15

Ajournering

Kl 09.15 – 09.30 kaffe
Kl 11.15 – 11.20
Kl 12.00 – 13.00 lunch

Beslutande

Lennart Gustavsson (V), § 136 - 155, 157 - 169
Siv Stenberg (V), § 136 - 160, 162 - 169
Petter Lundström (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Jeanette Norberg (S)
Stefan Larsson (ML), ers för Cecilia F Stenlund (L), § 136 - 160, 162 - 169
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML), § 136 - 155, 157 - 169

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Anna-Karin Horney, utvecklingsavd, § 137,145-146
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 138-139, 160
Ebbe Bergstedt, tekn avd, § 140

Övriga deltagande

Lars Grundberg, teknisk chef, § 142-143
Inger Selin, kommunsekr, § 153-155
Daniel Risberg, VD Mabo, § 154
John Olsson, omsorgschef, § 154

Utses att justera

Stefan Lundgren, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret tisdag den 17 november 2020, kl 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

136 - 169

Catrin Björck
Ordförande

Lennart Gustavsson § 136-155, 157-169

Mikael Abrahamsson § 156

Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-10

Anslag sätts upp

2020-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2020-12-09

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-10

Blad nr

2

§ 136
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande tillägg.
* Intresseförfrågan - Arrende och drift av Nölviken
* Ansökan om bidrag ur statsbidraget för samiskt förvaltningsområde
Malå
BESLUT
- Dagordningen godkänns med följande tillägg.
* Intresseförfrågan - Arrende och drift av Nölviken
* Ansökan om bidrag ur statsbidraget för samiskt förvaltningsområde
Malå
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-10
§ 137

Blad nr

3

Dnr 2020.187/84

Intresseförfrågan - Arrende och drift av Nölviken
Kommunchefen uppdrog 2018-08-23 till enhetschef utvecklingsavdelningen, att utreda framtida utveckling av Nölviken.
”I samband med att Trafikverket bygger om infarten till Malå behöver
kommunen en utredning/förslag om vad som kan göras för Nölvikenområdet för att göra området attraktivt.”
Uppföljning av uppdraget förväntades ske 2018-12-31 till kommunchef.
Nuvarande markområde, vad göra?
Framtida möjligheter.
Direktiv att avvakta med utredningsuppdraget inkom från kommunchefen till enhetschef utvecklingsavdelningen under hösten 2018. Detta bl a
mot bakgrund av att styrelsen i Meni diskuterade avyttring av Tjamstanområdet med backe, camping och hotell. Kommunchefen erhöll utredningsuppdrag. Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-03, § 22 att
Tjamstanområdet med backe, camping och hotell ska avyttras/försäljas
av Meni.
Utredningsuppdrag Nölviken aktualiserades i september 2019. I samband med att etapp 1 av ny vägbyggnation skulle iordningställas, inkom
till utvecklingsgruppen ett förslag att tillskapa en utsiktsplats/rastplats på
vägens högsta krön, Entré Malå. Trafikverket äger vägen. Angränsande
markområde ägs av Svea Skog. Utsiktsplatsen/rastplatsen har iordningställts i samband med att den nya vägen har färdigställts och GC-vägen
byggts, vilket har skett sommaren och hösten 2020.
Efter att Entré Malå är uppfört är nästa steg i uppdraget att utreda Nölvikenområdet. I utredningsgruppen för Nölviken ingår tjänsteperson från
tekniska avdelningen, tjänsteperson från utvecklingsavdelningen och
kommunstyrelsens andre vice ordförande (§ 156, dnr 2019.187/10).
Entré Malå ska slutredovisas december 2020.
Intresseförfrågan att köpa Nölviken har inkommit till Malå kommun. Försäljning av Nölviken är inte aktuellt. Presidiet i kommunstyrelsen vill att
utredningsgruppen startar etapp 2, d v s utredning Nölviken, genom att
gå ut med en allmän intresseförfrågan gällande arrende och drift av
Nölviken.
Utredningsgruppens förslag är att intresseförfrågan gällande arrende
och drift av Nölviken ska innehålla:
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim L, Elin N, Gunnar H, Meni/
Johnny Ö, Anna-Karin H

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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- Vision och mål
- Koncept
- Affärsplan
- Budget
- Finansiering
- Önskemål om arrendetid
- Hyresavgift
- Samverkan med näringsliv lokalt och i regionen, föreningsliv, Malå
kommun
- Överensstämmelse med ÖP/FÖP
- Hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk
hållbarhet
- Områdets tillgänglighet för Malåbor, icke campingkunder; Området nedanför GCV-vägen, storstugan/grillstugan. WC ska hållas öppen för
allmänheten, vilket innebär att detta område och WC ska skötas av arrendator och Malå kommun gemensamt.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Malå kommun går ut med en allmän intresseförfrågan gällande arrende och drift av Nölviken enligt ovan angivet förslag till innehåll och med svar senast den 15 december 2020. Allmänna
utskottet fattar beslut, efter förslag från utredningsgruppen, om arrendator, arrendetid och avtal.
BESLUT
- Malå kommun går ut med en allmän intresseförfrågan gällande arrende och drift av Nölviken enligt ovan angivet förslag till innehåll och
med svar senast den 15 december 2020.
- Allmänna utskottet fattar beslut, efter förslag från utredningsgruppen,
om arrendator, arrendetid och avtal.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-10
§ 138

Blad nr
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Dnr 2020.161/04

Budget 2021 - Kommunstyrelsens styrkort samt mätetal 2021
Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort för 2021. Enligt styrprinciperna
för budget- och uppföljningsprocessen ska styrelse, nämnder och bolag
fastställa sina styrkort året innan aktuellt budgetår, ex år 2020 fastställer
man styrkorten för 2021.
Kommunchef och avdelningschefer för utbildningsavdelningen och sociala avdelningen har arbetat fram ett förslag till kommunstyrelsens mål
för 2021.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 2/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 6/20.
Sociala utskottets protokoll, § 11/20
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ärendet remitteras till kommunchefen för utveckling av förslag till styrkort samt mätetal 2021.
BESLUT
- Ärendet remitteras till kommunchefen för utveckling av förslag till styrkort samt mätetal 2021.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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2020-11-10
§ 139

Dnr 2020.168/04

Godkännande av kommunstyrelsens internbudget 2021
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2021. I och med den nya politiska organisationen och i förlängning den nya tjänsteorganisationen blir
det ett annat sätt att hantera kommunstyrelsens budget på olika nivåer.
Kommunstyrelsen har i beslutet från kommunfullmäktige fått en budgetram på 195 514 tkr – i den ingår olika prioriteringar. Utifrån prioriteringarna samt en del justeringar mellan avdelningarna som nu ingår under
kommunstyrelsen har ett förslag arbetats fram på avdelningsnivå. Utbildningsavdelningen och sociala avdelningen har sina budgetramar
från framförallt prislappsverksamheterna, och f d kultur- och fritidsavdelningen ingår i sin helhet under allmänna avdelningen.
I prioriteringsunderlaget tydliggörs var de olika prioriteringarna tillhör.
Den nya uppställningen är en utveckling av budgetprocessen samt ett
nytt arbetssätt där man tydliggör vilket ansvar avdelningschef har kontra
vilken roll politik har. Politik beslutar vad och tjänstepersoner hur, d v s
politik har angett en ram till avdelningarna, och tjänstepersoner anger
hur den ska fördelas.
Historiskt sett har budgeten tagits på väldigt låg nivå, d v s politik har
beslutat om enstaka kronor. Sker sedan förändringar mellan verksamheter har avdelningschefer behövt ta upp internbudgeten för beslut igen
för minsta lilla förändring mellan verksamheterna (inom sin egen avdelning). För att arbeta på en mer effektiv nivå och framförallt på ett mer
helhetstänkande och kommunövergripande sätt är det upp till respektive avdelningschef att fördela ut medel till sina respektive verksamheter.
Detta innebär att varje avdelningschef har möjlighet att fördela fritt mellan enheter och verksamheter samtidigt som man kan omfördela löpande under året för att matcha toppar och dalar av olika händelser som
kan ske inom enheterna/verksamheterna. För ett kommunövergripande
perspektiv har dessutom kommunchefen i detta avseende alltid det
övergripande yttersta ansvaret för budgeten och möjlighet att omfördela
mellan avdelningarna – av samma anledning när det behövs täckas ett
underskott från en avdelning till en annan.
BESLUTSUNDERLAG
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 3/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 5/20.
Sociala utskottets protokoll, § 10/20.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Avdelningschefer, ekonomienheten

Utdragsbestyrkande
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2020-11-10
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Internbudget för kommunstyrelsen 2021 godkänns.
BESLUT
- Internbudget för kommunstyrelsen 2021 godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020.166/04

Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kronor för investering i
Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fibersand
Ett normalt grusunderlag håller ca 5 år och ska då bytas regelbundet.
En fibersand håller upp till 20 år. Nuvarande underlag lades in 2014 och
är hög tid att bytas ut.
Kostnaden per år med grusunderlag uppgår till 32 000 kr/år och fibersanden 27 000 kr/år.
Bedömning
Ridhuset får ett bättre underlag i jämförelse med grusunderlaget till en
billigare årskostnad. Ärendet i sig bedöms inte vara könsneutralt eftersom det främst berör tjejer och kvinnor.
Om kommunstyrelsen bifaller denna ansökan innebär det att i efterföljande ärende med rubriken ”Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2021” måste denna investering om underlaget i ridhuset justeras, eftersom investeringsbeloppen är olika. I denna ansökan är beloppet 400 000 kr, och i investeringsplanen är beloppet 150 000 kr.
BESLUTSUNDERLAG
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 4/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Lundström (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kronor för investering i Malå
kommuns ridhus för byte av underlag till fibersand beviljas.
Arne Hellsten (ML): Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kronor för investering i Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fibersand avslås.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Arne Hellstens förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lina D, Lars G, Ebbe B,
Malå Ridklubb

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-10

Blad nr

9

BESLUT
- Ansökan om investeringsmedel med 400 000 kronor för investering i
Malå kommuns ridhus för byte av underlag till fibersand avslås.
----RESERVATION
Petter Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2020-11-10
§ 141

Dnr 2020.167/04

Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2021
En plan för investeringsåret görs i budgetprocessen inför kommande
budgetår, men för att undvika löpande äskningar ska planen beslutas
på projektnivå inför varje kommande budgetår. Den aktuella planen kan
halvårsvis revideras under befintligt budgetår inför kommande halvårsperiod på budgetåret.
Varje projekt ska utöver belopp också ha ett underlag i form av ett investeringsäskande för att kostnaderna ska kunna beräknas och finansiering planeras.
BESLUTSUNDERLAG
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 5/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens investeringsplan 2021
godkänns.
BESLUT
- Kommunstyrelsens investeringsplan 2021 godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars G, Ebbe B, Tony F, Jim L,
ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN
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Kommunstyrelsen

2020-11-10
§ 142

Blad nr
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Dnr 2020.173/04

Fastställande av Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet
Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhållningen med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera
mellan åren, men under en löpande 3-årsperiod ska ett nollresultat uppnås. Ökade kostnader för insamlingen och kommande skatter för förbränning samt minskade intäkter innebär att taxan måste höjas för att
uppnå ett nollresultat. Nya kommande direktiv för avfall kan på sikt innebära kraftigt ökade kostnader, utredning pågår via trepartsnämnden.
För att klara nollresultat för verksamhet 86700 - Avfallshantering, måste
taxan för grundavgift samt insamlingen av hushållssopor höjas med 5
%. För en villaägare med 120-liters kärl innebär det en kostnadsökning
på 102 kr/år. Detta innebär en intäktsökning med 203 800 kr. Övriga avgifter i taxan har också justerats.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 11/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet
fastställs att gälla fr o m 2021-01-01. Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommunfullmäktige 2019-12-02, § 163
upphör att gälla fr o m 2020-12-31.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet
fastställs att gälla fr o m 2021-01-01.
- Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommunfullmäktige 2019-12-02, § 163 upphör att gälla fr o m 2020-12-31.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-10
§ 143

Blad nr
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Dnr 2020.170/04

Fastställande av Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för vatten och
avlopp med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera
mellan åren, men under +/- 3 år ska ett 0-resultat uppnås.
Minskade intäkter samt ökade kostnader samtidigt som reningsverket
byggs om innebär att taxan måste höjas för att möta den totala kostnadsökningen. Samtidigt är ledningsnätet gammalt och underhållsbehovet stort vilket innebär att årlig höjning av taxan är aktuellt.
En höjning av brukningsavgifterna med 3 % innebär en intäktsökning
med ca 187 000 kr/år, månadskostnaden för typhus A, villa med 150 m³
förbrukning blir efter höjningen 585 kr, idag 565 kr.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 12/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Brukningsavgifterna höjs med 3 %. Upprättat förslag till Taxa för Malå
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs att gälla
fr o m 2021-01-01. Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-02, § 162 upphör att gälla fr o m 2020-12-31.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Brukningsavgifterna höjs med 3 %.
- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs att gälla fr o m 2021-01-01.
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-02, § 162 upphör att gälla fr o m
2020-12-31.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2020-11-10
§ 144

Dnr 2020.185/04

Antagande av Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
Miljö- och byggnämnden har tillsyn över de som bedriver solarieverksamhet, tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som omfattas
av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt. Taxa
för denna tillsyn saknas i Malå kommun, och i Norsjö kommun är taxan
från 2003, varför en översyn behövs. Miljö- och byggavdelningen har
tagit fram ett förslag till ny taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 89/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
antas.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen antas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-10
§ 145

Blad nr

14

Dnr 2020.182/14

Fastställande av Handlingsplan för bygdemedel 2021, Malå kommun
I lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och i förordningen om bygde- och fiskeavgifter regleras hur bygdemedel får användas. Lagstiftningen säger följande om bygdeavgiftsmedel.
… tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vattenverksamheten eller anläggningar för denna. (Lag (1998:812) om vattenverksamhet 6 kap 1 §, utdrag).
… användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller
service i bygden eller annars är till nytta för denna. (Förordning
1998:928 om bygde- och fiskeavgifter 8 §, utdrag).
Enligt förordningen ska medlen användas till investeringar eller till projekt med investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller
service i bygden eller annars är till nytta för denna.
Malå kommun ska årligen upprätta en handlingsplan för hur bygdemedlen ska användas i hela kommunen. Handlingsplanen ska därefter godkännas av länsstyrelsen.
Handlingsplanen ska vara kopplad till och utformad enligt länets regionala utvecklingsstrategi, Malå kommuns antagna styrkort och mål, lokala
utvecklingsstrategin, integrationsstrategin med tillhörande handlingsplan, utvecklingsavdelningens handlingsplan och övriga relevanta strategiska planer. Noteras bör att nämnda strategier och planer inte reviderats och är under bearbetning.
Inför revidering av Handlingsplan för bygdemedel 2021 har fördjupad
uppföljning gjorts med ett antal föreningar, i byar och centralort, som
beviljats bygdemedel tiden 2015 - 2020. Bygdemedlen har visat sig vara en möjliggörare för föreningslivets utveckling i Malå kommun och bidrar till en levande landsbygd.
Det är motiverat att höja den procentuella andelen till föreningslivet från
30 % till 40 %, och sänka den procentuella andelen till allmänna näringslivsfrämjande åtgärder från 70 % till 60 %. Förändringen möjliggörs
genom att vi dels har medel kvar från tidigare år inom åtgärden, och
dels av att vi genom projekt Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun (projekt 1,76) kan medfinansiera motsvarande
satsningar. Priserna har emellertid gått upp medan stöddelen legat kvar
på samma nivå ett antal år. Därför föreslås även en höjning av beloppet
från 20 000 kr till 25 000 kr med en egen insats på 10 %. Föreslagen
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Anna-Karin Horney

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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15

2020-11-10

handlingsplan bedöms komma både kvinnor, män, flickor och pojkar till
gagn.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Handlingsplan för bygdemedel 2021 Malå
kommun antas med följande ändring. Under rubriken 3.1.1. Åtgärder
ska texten ”2021 avsätts 110 000 SEK till medfinansiering av temaveckan ”Här finns jobben” och 30 000 SEK avsätts till finansiering för implementering av ”Lokal Serviceplan” i Malå kommun (Se handlingsplan
Malå Kommuns serviceplan för 2019-2020).” strykas.
Arne Hellsten (ML): Handlingsplan för bygdemedel 2021 Malå kommun
antas.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Arne Hellstens förslag.
BESLUT
- Handlingsplan för bygdemedel 2021 Malå kommun antas.
-----
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Dnr 2020.184/10

Malå kommuns deltagande i Decennium - Region 10
Malå kommun har under två år deltagit i projektet FFKR10/Framtid Region 10 där vi tillsammans med Region 10 arbetat för att möjliggöra ett
långsiktigt program med finansieringsmodell för näringslivsarbete i kommunerna i Region 10. Storumans Kommunföretag AB har varit projektägare och projektet har drivits av Johneric Halvarsson och Johan Duvdahl.
Projektet närmar sig slutet och idag föreslås en/ett flersamverkansmodell/program DECENNIUM. Detta är inte ett projekt utan en beskrivning
av hur vår ambition är att långsiktigt jobba för att främja näringslivets utveckling på lokal nivå och i samverkan med övriga inlandskommuner i
Västerbotten samt med Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner i Norrbotten.
DECENNIUM - 5 + 5 år
Huvudmålsättning i två delar
1. Mätbart ökad produktivitet/lönsamhet/konkurrenskraft bland företagen i Region 10.
• Antalet arbetstillfällen som skapas för kvinnor och män
• Antalet företag
• Antalet etableringsarbeten och faktiska etableringar
2. Öka förmågan, kapacitet, status och kunskap hos den lokala nivån
att stödja och skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar företagsutveckling i Region 10.
Målet är att vara förstahandsvalet.
Mätbar ökad flernivåsamverkan och rollfördelning i hela stödsystemet
för att utveckla förmågan att hantera förändringar.
Delmål
- Utveckla ett nytt gemensamt flexibelt arbetssätt och implementera detta i kommunerna i Region 10, som möter det lokala behovet hos företagen och stärker konkurrenskraften samt näringslivsklimatet.
- Ta fram en sammanhållen process för omställningsarbetet som utgår
från företagens behov och som klarar omvärldens förändring och bygJusteringsmännens sign
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ger kapacitet lokalt, identifierar befintliga och/eller nya digitala verktyg
som bidrar till företagens innovationskraft och konkurrenskraft.
- Näringslivsfunktion/kommun i Region 10 ska vara certifierade av ALMI
som en första linjens aktör för finansiering och affärsutveckling till företagen i Region 10.
- Varje näringslivsutvecklare ska vara certifierad och kontinuerligt kompetensutvecklas av ALMI, Tillväxtverket och Vinnova för att möta företagen och samhällets krav och utvecklingsbehov.
- Säkra näringslivsfunktionen lokalt som bibehåller befintliga relationer
samt bygger och utvecklar relationer med företag i varje kommun.
- Ett mål är väl fungerande arbetsmetoder som löpande dokumenterar
aktuell bild av företagens behov i Region 10.
Förslag till inledande organisation för DECENNIUM
- Under förutsättning att statsstöd 1,76-medel erhålls för 2021 (beslut
tas i december), inleder Region 10 arbetet med att starta upp och organisera DECENNIUM. I varje kommun är tanken att tillskapa resurser/näringslivsfunktion för att jobba med innehållet i DECENNIUM. För
Malå kommun innebär det att vi inte förbinder oss att initialt avsätta
samtliga medel till heltidsanställd personell resurs/näringslivsfunktion.
För att realisera DECENNIUM är det viktigt att det även går att kombinera insatser med medel till näringslivsfunktionen och att vi fortsättningsvis ges möjlighet att stödja pågående utvecklingsprocesser i
Malå, samt inom ramen för DECENNIUM, har möjlighet att avsätta
medel till att initiera näringslivsfrämjande insatser som kommer hela
Malås diversifierade näringsliv till godo.
- En programansvarig ska anställas på heltid, som inledningsvis och tillsammans med de lokala näringslivsutvecklarna i de 10 kommunerna
ska ”bygga upp” programmet utifrån de mål och riktlinjer som finns i
DECENNIUM. Varje kommun ska bidra till denna tjänst med 81 200 kr.
Denna process ska samordnas med beslutad förlängning av projekten
NiMR och NiAA.
- Under 2021 ansvarar Tillväxtverket för att lämna in en avtalsansökan
till Regeringen för det fortsatta arbetet 2022 och framåt.
- Under 2021 tillskapas den övriga organisation som krävs för DECENNIUM, beroende på vilka kriterier Tillväxtverket har för administration
och redovisning.
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- Storumans Kommunföretag för en dialog med Tillväxtverket om hur
statsstödet ska redovisas och vilken organisation som krävs för att
detta ska bli genomförbart.
Kostnaden för ovanstående organisation/näringslivsfunktion/näringslivssatsning motsvarar en insats från varje kommun med 1 miljon kronor
under 2021, vilka ska reserveras från 1,76-medel som förväntas beviljas i december 2020.
Förslag till kostnadsbudget som har inkommit är att 918 tkr är beräknad
och föreslås att avsättas till resurser/näringslivsfunktion - anställd näringslivsutvecklare i varje kommun, lön och lönebikostnader, ersättning
för kontor, medel för resor i regionen samt medel till aktiviteter i resp
kommun som resp kommun förfogar över. För att realisera DECENNIUM är det viktigt att det även går att kombinera insatser med medel
till näringslivsfunktionen och att vi fortsättningsvis ges möjlighet att stödja pågående utvecklingsprocesser, samt inom ramen för DECENNIUM,
har möjlighet att avsätta medel till att initiera näringslivsfrämjande insatser som kommer hela Malås diversifierade näringsliv till godo.
Decennium – År 1 (år 2021 som finansieras av statsstödet med 1
miljon kr)
Mål:
- Alla R10-kommuner ska ha kunskap om och kunna DECENNIUM och
Visionen för R10 Näringsliv
- Alla DECENNIUMs medarbetare ska vara ett Team i R10 och i sin
funktion som näringslivsutvecklare på lokal nivå. Olika i varje kommun
men med samma mål och vision. Veta varför man gör de val man gör.
Aktiviteter:
- Löpande besöka och ha dialog med alla R10-kommuner. Näringslivschef, kommunchef samt politiker.
- Minst en gång i kvartalet ska alla kommuner besökas.
- I uppstart ska en djupare dialog genomföras med näringslivs-/utvecklingschef och kommunchef.
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Samordningsnivå – Resursen som jobbar för alla tio kommuner
Mål:
- ALMI ska känna sig som en del i arbetet med R10. Veta vad kommunerna gör och vice versa.
- Regionerna och länsstyrelserna ska ha kännedom om hur R10 jobbar.
- Arbetet med att binda de befintliga stödstrukturerna till R10-arbetet har
påbörjats. De som är närmast först. Först de egna typ Teknikparken
sedan Uminova Innovation, IUC och beviljade regionala projekt.
- Upprätthålla dialog med Tillväxtverket och den nationella nivån för att
sedan fortsätta utveckling av certifieringsutbildning.
- Förbereda för framtida större satsning.
Aktiviteter, exempel:
- Löpande dialog med Torbjörn Edvall, ALMI om utvecklingen i resp
R10-kommunerna.
- Kommunikatörerna/kommuncheferna i varje kommun förväntas aktivt
stödja och informera om DECENNIUM, arbetet och målet med detsamma.
- Informationsmöten med rätt personer på regionerna och länsstyrelserna om hur R10 jobbar och vad avsikten med det är.
- Löpande dialog med Tillväxtverket för avtal.
- Planera för utbildning/certifiering med Tillväxtverket och ALMI.
- Löpande dialog med näringslivschefsgruppen för uppföljning.
- En gemensam ERFA-träff med R10 näringsliv.
- Löpande dialog och uppföljning med styrelsen för Region 10.
- Planera för framtida större satsning – med utgångspunkt i näringslivets behov och framtidsplaner. Skapa målbild för 2025 och ev 2030.
Lokalresursens/Näringslivsutvecklarens uppdrag
Mål:
- Näringslivsfunktionen har en naturlig roll företagens nätverk.
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- Företagen har kunskap om vad näringslivsfunktionen gör och hur de
kan ha nytta av det.
- Företagen hittar det stöd de behöver med hjälp av näringslivsfunktionen.
Aktiviteter:
- Löpande företagsbesök.
- Informationsträffar.
- Skapa förutsättning för att lösa de företagsgemensamma utmaningar
företagen har.
- Leda företagen till de stöd de behöver för att utvecklas och bli konkurrenskraftigare.
- Initiera och möjliggöra utveckling.
- Sprida bilden av vad näringslivsfunktionens uppdrag.
DECENNIUM möjliggör ett långsiktigt strategiskt och operativt näringslivsfrämjande arbete och bidrar till att positionera R10 som en företagsfrämjande region med fokus på utveckling och tillväxt. Det är positivt både för befintligt näringsliv och för start av nya företag/företagsetableringar samt för regionens attraktivitet. Certifieringen av näringslivsutvecklare bidrar till att kvalitetssäkra våra tjänsteleveranser till företagen, bibehålla kontinuitet och att som kommun bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.
Föredraganden bedömer dock att DECENNIUM måste förankras i näringslivet och i högre grad utgå från företagens behov. Varje marknad i
R10 är lokal. Malås näringsliv kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr.
Här finns en unik branschbredd och företag som verkar lokalt, regionalt
och internationellt. De företagare som ingår i styrgruppen för projekt
1,76 bör ges möjlighet att lämna sina synpunkter före beslut i detta
ärende. En förutsättning för att DECENNIUM ska få legitimitet är att
styrgruppen i DECENNIUM, liksom styrgruppen för projekt 1,76 utökas
med företagsrepresentanter relevanta för tilltänkta samarbetspartners/
finansiärer.
Finansiella medel måste kunna kombineras med både näringslivsfunktion och lokala näringslivsfrämjande insatser.
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Det finns oklarheter om Malå kommuns finansiella insats, 1 miljon SEK,
huruvida den avser insats för hela den planerade programperioden 5 +
5 år eller för år 2021.
Det bör tydliggöras hur DECENNIUM och de pågående projekten NiMR
och NiAA länkar till varandra.
Jämställhets- och hållbarhetsperspektiven ska genomsyra DECENNIUM, vilket bör förtydligas.
Det finns i dag 2020-10-29 inte något beslut om statsstöd 1,76-medel
för 2021.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ställningstagande till finansiering av Decennium tas när avtalsansökan från Tillväxtverket föreligger. Finansiering
sker under förutsättning att Malå kommun erhåller 1,76-medel för 2021.
Arne Hellsten (ML): Malå kommun deltar inte i Decennium.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Gustavssons förslag.
BESLUT
- Ställningstagande till finansiering av Decennium tas när avtalsansökan
från Tillväxtverket föreligger.
- Finansiering sker under förutsättning att Malå kommun erhåller 1,76medel för 2021.
-----
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Dnr 2020.172/80

Fastställande av Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i Malå
kommun 2021
Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i Malå kommun ses
över regelbundet. År 2018 höjdes avgifterna med 10 % och sedan dess
har priserna varit desamma.
Kultur- och fritidsenheten äger inga fastigheter men administrerar uthyrningen av kommunkoncernens lokaler/hallar till allmänheten.
Remiss till tekniska enheten samt Malå Energi- och Industri AB (Meni)
gällande hyresnivån i lokalerna/anläggningar har gjorts. Tekniska enheten rekommenderar att priserna höjs med konsumentprisindex inför
2021 och att priserna även fortsättningsvis höjs enligt KPI årligen. Meni
har, via telefon, meddelat att de inte har några synpunkter på hyresnivåerna.
I upprättat förslag är priserna uppjusterade enligt KPI augusti månad
2020 med 0,7 %. Detta innebär en höjning mellan 6 - 413 kr beroende
på lokal och längd på hyrestillfället.
Kultur- och fritidsenheten belyser även och önskar att lokalernas skick
förbättras om en årlig höjning av avgifterna ska ske. Därtill även att medel tillskjuts om verksamheterna ska kunna göra avsyn av lokalerna efter uthyrning.
Kommunstyrelsen bedöms hålla låga och mycket subventionerade priser i kommunägda lokaler och anläggningar. Detta för att möjliggöra ett
rikt och mångsidigt utbud av aktiviteter i samhället. Upprättat förslag bedöms påverka flickor/kvinnor och pojkar/män lika.
BESLUTSUNDERLAG
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 15/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Upprättat förslag till Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i Malå
kommun för tiden 2021-01-01 t o m 2021-12-31 fastställs med följande
ändringar. Avgifterna för ”Laven: Pelarsalen, Kök + Restaurang, Laven
plan 1 - Pelarsalen, kök + restaurang, Värmestuga, Saloon, Värmestuga + Saloon” plockas bort ur dokumentet eftersom de ska fastställas av
Malå Energi- och Industri AB.
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BESLUT
- Upprättat förslag till Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i
Malå kommun för tiden 2021-01-01 t o m 2021-12-31 fastställs med
följande ändringar.
Avgifterna för ”Laven: Pelarsalen, Kök + Restaurang, Laven plan 1 –
Pelarsalen, kök + restaurang, Värmestuga, Saloon, Värmestuga +
Saloon” plockas bort ur dokumentet eftersom de ska fastställas av
Malå Energi- och Industri AB.
-----
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Dnr 2020.151/61

Skellefteå kommun som huvudman för fjärrbaserad gymnasieutbildning
Ett vikande elevunderlag och kärvare ekonomi har lett till att flera kommuner i regionen har fått allt svårare att erbjuda ett allsidigt urval av nationella program och inriktningar i gymnasieskolan. Om utbildning inte
kan erbjudas i hemkommunen kan elever tvingas flytta till annan ort direkt efter årskurs 9.
Arjeplogs, Malå, Norsjö, Skellefteå och Sorsele kommuner har inlett ett
samarbete för att utreda möjligheterna och planera för att erbjuda gymnasieprogram genom fjärrundervisning med start höstterminen 2021.
Skellefteå kommun kommer att anpassa fyra gymnasieprogram, med
sammanlagt ett tiotal inriktningar, för fjärrundervisning:
samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.
De elever i Arjeplog, Malå, Norsjö och Sorsele som söker och antas till
de fjärranpassade utbildningarna kommer att delta i undervisningen på
distans från sin hemkommun i årskurs 1. Detta ger eleven ett år nära
hemmet och gör att eleven får ytterligare ett år på sig att förbereda sig
för studier på annan ort.
Årskurs 2 och 3 kommer eleverna att läsa på plats på Anderstorpsgymnasiet eller Baldergymnasiet i Skellefteå via ordinarie skolförlagd undervisning. Boende i Skellefteå under årskurs 2 och 3 ordnar eleven själv.
Med fjärrundervisning avses undervisning som ”bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum
men inte i tid” (Skolverkets definition). Detta innebär att elevens hemkommun behöver tillhandahålla lokaler som stödjer fjärrundervisning
samt studiehandledare som stöttar eleverna med tekniken och med studierna. Under årskurs 1 ansvarar hemkommunen även för nätverk,
skolmåltider och elevresor.
Stor vikt kommer att läggas vid att eleverna som studerar via fjärrteknik
känner samhörighet både i sin grupp och på sina respektive program
för att underlätta övergången till de skolförlagda studierna på Anderstorpsgymnasiet respektive Baldergymnasiet i årskurs 2.
Ekonomi
Hemkommunen betalar under elevens första år interkommunal ersättning minus 5 procent i avdrag för lokaler och måltid, under förutsättning
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att det totala elevantalet för fjärrutbildningen är ca 40 elever (10 per
program). Vid annat elevtal som påverkar de ekonomiska förutsättningarna sker samråd med samarbetskommunerna om förändrad dimensionering. Under elevens andra och tredje år, i Skellefteå, betalar hemkommunen interkommunal ersättning. I samråd med samarbetskommunerna kan platser flyttas mellan programmen inför omvalsperioden. Dimensioneringen är beroende av hur många klasser per program som
startats vid Skellefteås gymnasieskolor.
Höstterminen 2022 planeras för en utökning av fjärrverksamheten så att
även yrkesprogram i form av lärlingsutbildning erbjuds via fjärrundervisning. Genom lärlingsutbildning kan eleven genomföra en stor del av både de teoretiska inslagen och APL (arbetsplatsförlagt lärande) i hemkommunen och utbildningsutbudet och dimensioneringen av utbildningen kan enkelt anpassas efter behoven på den lokala arbetsmarknaden i
hemkommunen.
Redan idag finns ett samverkansavtal om gymnasieutbildning inom
Västerbottens län som ger elever i länet möjlighet att fritt söka till alla
kommunala gymnasieutbildningar i länet. Alla elever konkurrerar då på
lika villkor och blir förstahandsmottagna, vilket även kommer att gälla
för de fjärranpassade utbildningarna. Elever från Malå, Norsjö och Sorsele som söker till de fjärranpassade gymnasieprogrammen kommer
alltså att bli förstahandsmottagna.
För att elever ska kunna ansöka till, antas till och påbörja den fjärranpassade gymnasieutbildningen hösten 2021 krävs beslut om att samarbetskommunerna ska fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet.
Bedömningen är att de fjärranpassade gymnasieutbildningarna skulle
bidra till ett mer allsidigt och attraktivt utbildningsutbud till en lägre kostnad, vilket gagnar både elever och samarbetskommuner.
Ärendet är förberett enligt checklistan för jämställdhetssäkra beslut. Av
de högskoleförberedande program som planeras erbjudas fr o m höstterminen 2021 är samhällsvetenskapsprogrammet traditionellt sett kvinnodominerat och teknikprogrammet mansdominerat, medan könsfördelningen på ekonomi- respektive naturvetenskapsprogrammet är relativt
jämn. Jämställdhetsperspektivet bör fortsatt beaktas, inte minst vid en
utökning av den fjärranpassade gymnasieutbildningen.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
Utbildningsutskottets protokoll, § 4/20.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jeanette Norberg (S): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande:
Samarbetskommunerna fortsätter arbetet med att utveckla/anpassa
gymnasieprogram för fjärrundervisning i Skellefteåregionen med utbildningsstart höstterminen 2021. Utbildningsavdelningen i Malå kommun
åtar sig att säkerställa att hemkommunens ansvar i samarbetet uppfylls.
BESLUT
- Samarbetskommunerna fortsätter arbetet med att utveckla/anpassa
gymnasieprogram för fjärrundervisning i Skellefteåregionen med utbildningsstart höstterminen 2021.
- Utbildningsavdelningen i Malå kommun åtar sig att säkerställa att
hemkommunens ansvar i samarbetet uppfylls.
-----
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Dnr 2020.156/73

God och nära vård
God och nära vård är en nationell reform och beskrivs i tre delbetänkanden av Anna Nergårdh. Alla regioner i Sverige har påbörjat eller kommer att påbörja ett arbete med omställning till God och nära vård, men
förutsättningarna och ambitionsnivån är olika.
I det förslag som presenterades 2020-04-01 (SOU 2020:19) förtydligas
bland annat samverkanskravet genom följande formulering. "I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska regionen samverka med kommunen och andra samhällsorgan, organisationer och vårdgivare.”. Vidare betonas även: ”Samverkan mellan region och kommun
är i detta avseende så viktig att det uttryckligen bör framgå av författningstext.” (s 411, SOU 2020:19).
God och nära vård i glesbygd – Ett pilotområde
Norra sjukvårdsregionförbundet har sökt medel hos socialdepartementet för pilotområden i glesbygden med syftet att skynda på och konkretisera arbetet i valda områden i de nordligaste regionerna (Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västernorrland och Region
Jämtland Härjedalen). Medel har beviljats för 2019 och 2020 samt med
stor sannolikhet även för 2021.
Det som Norra sjukvårdsregionförbundet hos socialdepartementet har
sökt medel för är:
• Skapa organisationsmodeller och arbetssätt för omställning av hälso-,
sjukvårds- och omsorgssystemen som underlättar samverkan mellan
såväl offentliga aktörer, privata parter och civilsamhället.
• Utreda möjligheterna till gemensam systematisk datainsamling och
strukturering av denna.
• Skapa en gemensam struktur för utvärdering och FoU.
Malå kommun bör utifrån reformen God och nära vård, utreda möjliga
funktionella samarbeten med Region Västerbotten som gynnar kommunen och dess invånare.
BESLUTSUNDERLAG
John Olssons tjänsteutlåtande.
Sociala utskottets protokoll, § 9/20.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

John O, Jim L, Peter Berggren/chef
närsjukvården i södra Lappland,
Katarzyna Wikström/verksamhetschef Malå sjukstuga
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Bifall till sociala utskottets förslag, lydande: Sociala
avdelningen får i uppdrag att utifrån reformen God och nära vård, utreda vilka möjliga funktionella samarbeten med Region Västerbotten som
finns, där kommunen och dess invånare gynnas.
BESLUT
- Sociala avdelningen får i uppdrag att utifrån reformen God och nära
vård, utreda vilka möjliga funktionella samarbeten med Region Västerbotten som finns, där kommunen och dess invånare gynnas.
-----
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Dnr 2020.183/82

Överlåtelse av ansvar för preparering av längdskidspår till Malå Energioch Industri AB
Malå Energi- och Industri AB föreslår kommunstyrelsen att överlåta ansvar för preparering av pister och längdskidspår inom Tjamstanområdet
till Malå Energi- och Industri AB. Man säger bl a att det uppstått slitningar om hur personalen ska användas.
Fritidsavdelningens uppdrag är bl a att försöka tillgodose behovet av
anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter. Inställningen är att så
många anläggningar som möjligt ska användas så mycket som möjligt
för att främja motion och fritidsaktivitet.
Skidspåren är en anläggning som används vintertid till skidåkning och
resterande del av året som motionsspår för löpning, vandring och andra
aktiviteter. Skidspåren/motionsspåren är dels en anläggning med barkspår, stolpar, elledningar förutom att det används till skidåkning, så
skötsel och underhåll innebär så mycket mer än bara pistning av skidspår. Man behöver hålla samman skötsel och underhåll som helhet för
att kunna ha bra kontroll och bra kvalitet på spåren året runt. Man behöver t ex göra elsäkerhetsbesiktning av anläggningarna, man behöver
byta ut ruttna stolpar i spåren och därför är det viktigt att det finns en
sammanhållen utförare av detta och det är fritidsavdelningen. Att då
bryta ut delar av verksamheten utan att det finns någon vinning för kommunen eller kommunmedborgarna som dessutom leder till att ingen har
kontroll på helheten vore ett misstag. Kommunen står som garant för att
vi erbjuder våra medborgare bra möjligheter till motion i friskvårdsanläggningarna som skidspåren/motionsspåren utgör. Om kommunstyrelsen vill att annan aktör ska ansvara för och driva skidspåren som helhet
så borde frågan skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut då det
innebär avveckling av delar av verksamhet 304 - Fritidsanläggningar.
Att det skulle utgöra något problem att kommunen fortsätter att sköta
skidspåren kan inte vara ett problem under denna vinter då det är samma personal som ska utföra pistningen (som för övrigt har skött pistningen de senaste 10 åren) och att alpina anläggningen alltid har företräde till pistningen för att kunna möta kundernas behov. Så har det varit tidigare år och så är det även meningen att det ska fungera i vinter.
Det är alltså inte personalen som är problemet utan kontrollen över pistmaskinen och som redovisats ovan finns det ingen konkurrens om tiden
för pistning - alpina anläggningen har företräde.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Meni AB, fritidsavdelningen
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Om man i en framtid vill att skid- och motionsspår ska skötas av ett bolag och inte av kommunen behöver man nog fundera på om man i så
fall borde överföra hela verksamheten till den som ska sköta anläggningarna och dessutom ta i beräkningen att det kan bli avgiftsbelagt att
använda t ex skidspåren för kommunmedborgarna. Om ansvar för skidspåren/motionsspåren överförs som helhet så bör kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige säkerställa/villkora i överlämnandet att alla malåbor
har tillgång till anläggningen, speciellt om det i framtiden blir avgiftsbelagt att nyttja spåren. Kan detta få påverkan på folkhälsan? Skulle det
leda till att färre malåbor använder anläggningarna? Detta skulle nog
behöva en egen utredning i sig.
Vision och Kommunal har inlämnat en protokollsanteckning i kommunövergripande samverkansgruppens möte 201106. Anteckningen lyder:
Vision och Kommunal i Malå anser inte att Meni kan använda begreppet ”slitningar i personalgruppen” som argument för att ta över preparering av längdskidspåren.
Om Meni anser att det finns slitningar i personalgruppen är det Menis
ansvar att reda ut detta.
BESLUTSUNDERLAG
Meni AB:s protokoll, § 71/20.
Gunnar Harrs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunchefen får i uppdrag att i samverkan
med Menis VD avgöra frågan om ansvar för preparering av pister och
längdskidspår.
BESLUT
- Kommunchefen får i uppdrag att i samverkan med Menis VD avgöra
frågan om ansvar för preparering av pister och längdskidspår.
-----
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Dnr 2020.159/00

Upphävande av fastställd verksamhetsindelning - ny politisk organisation
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-09, § 2 att fastställa verksamhetsindelning i den nya politiska organisationen. Verksamhetsindelningen började gälla från och med 2020-07-01.
Verksamhetsindelningen finns även i dokumentet ”Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott” vilket innebär att när verksamheter flyttas/ändras så måste två
dokument upphöra att gälla och två nya dokument måste fastställas.
För att komma ifrån det här dubbelarbetet så föreslås att det ena dokumentet upphör att gälla.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 6/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 10/20.
Sociala utskottets protokoll, § 14/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Verksamhetsindelning fastställd av kommunfullmäktige 2020-03-09, § 2 upphör
att gälla.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Verksamhetsindelning fastställd av kommunfullmäktige 2020-03-09, §
2 upphör att gälla.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-10
§ 152

Blad nr

32

Dnr 2020.157/00

Fastställande av nytt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott
Verksamhetsindelningen har granskats och två verksamheter föreslås
omfattas av ett annat utskott än vad de gör i dagsläget. Berörda tjänstepersoner har varit delaktiga i förslaget.
- Fritidsgården föreslås omfattas av allmänna utskottet istället för av utbildningsutskottet.
- Produktionsköket förslås omfattas av utbildningsutskottet istället för av
allmänna utskottet.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 7/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 12/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Tidigare
fastställt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt
kommunstyrelser och dess utskott upphör att gälla. Upprättat förslag till
nytt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Tidigare fastställt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelser och dess utskott upphör att gälla.
- Upprättat förslag till nytt Gemensamt reglemente för Malå kommuns
nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott fastställs.
-----
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Dnr 2020.163/00

Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning
Delegationsförteckningen behöver ses över regelbundet för att bli så
komplett som möjligt. Felaktigheter har upptäckts och ändringar föreslås av tjänstepersoner på sociala avdelningen och på allmänna avdelningen.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 8/12.
Utbildningsutskottets protokoll, § 11/20.
Sociala utskottets protokoll, § 8/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jeanette Norberg (S): Upprättat förslag till kommunstyrelsens delegationsförteckning fastställs med följande ändringar.
På sida 14, under rubriken Kompletterande beslutanderätt
ska texten
”Kompletterande beslutanderätt är reglerat i lag, 10 kap 6 § socialtjänstlagen, och är inte detsamma som delegering. Sådan beslutanderätt gäller för den behöriga nämndens ordförande eller annan ledamot (namngivna) i de fall där utskottets beslut inte kan avvaktas i frågor som regleras i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).”
ändras till att lyda
”Kompletterande beslutanderätt är reglerat i lag, 10 kap 6 § socialtjänstlagen, och är inte detsamma som delegering. Sådan beslutanderätt gäller för den behöriga nämndens ordförande eller annan ledamot i de fall
där nämndens beslut inte kan avvaktas i frågor som regleras i lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.”
ska texten
”Syftet är att någon beslutsbehörig alltid ska finnas att tillgå.”
ändras till att lyda
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

John Olsson, Erik Lindblom,
Inger Selin
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”Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att
det alltid ska finnas någon beslutsbehörig att tillgå.”.
På sida 14, under rubriken Kompletterande beslutanderätt ska följande text tas bort.
”Enligt 10 kap, 4 § socialtjänstlagen får uppdrag att besluta på kommunstyrelsens (socialnämndens) vägnar ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen (socialnämnden) i ärenden som är en uppgift för kommunstyrelsen (socialnämnden), ett s k utskott. Nämnden ska som huvudregel besluta men
krävs ett skyndsamt beslut kan namngiven ledamot, i detta sammanhang utskottets ordförande, och vid dennes förfall ledamot i utskottet,
tillika ledamöter i kommunstyrelsen (socialnämnden), ta beslutet i
nämndens/utskottets ställe.”
”Sociala utskottets ordförande Siv Stenberg, vid ordförandes förfall, ledamot xxxxx xxxxx? förordnas att fatta beslut i nedan angivna ärende
om avdelningens tillika nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska anmälas till kommunstyrelsens (socialnämndens)
nästa sammanträde.”
På sida 15 och 16 ska kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson skrivas in som ersättare för sociala utskottets ordförande Siv Stenberg.
På sida 24 ska rubriken Omsorgsavdelningen bytas ut till Sociala avdelningen.
BESLUT
- Upprättat förslag till kommunstyrelsens delegationsförteckning
fastställs med följande ändringar.
På sida 14, under rubriken Kompletterande beslutanderätt
ska texten
”Kompletterande beslutanderätt är reglerat i lag, 10 kap 6 § socialtjänstlagen, och är inte detsamma som delegering. Sådan beslutanderätt gäller för den behöriga nämndens ordförande eller annan ledamot
(namngivna) i de fall där utskottets beslut inte kan avvaktas i frågor
som regleras i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM).”
ändras till att lyda
Justeringsmännens sign
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”Kompletterande beslutanderätt är reglerat i lag, 10 kap 6 § socialtjänstlagen, och är inte detsamma som delegering. Sådan beslutanderätt gäller för den behöriga nämndens ordförande eller annan ledamot
i de fall där nämndens beslut inte kan avvaktas i frågor som regleras i
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.”
ska texten
”Syftet är att någon beslutsbehörig alltid ska finnas att tillgå.”
ändras till att lyda
”Syftet med bestämmelserna om kompletterande beslutanderätt är att
det alltid ska finnas någon beslutsbehörig att tillgå.”.
På sida 14, under rubriken Kompletterande beslutanderätt ska följande text tas bort.
”Enligt 10 kap, 4 § socialtjänstlagen får uppdrag att besluta på kommunstyrelsens (socialnämndens) vägnar ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen
(socialnämnden) i ärenden som är en uppgift för kommunstyrelsen
(socialnämnden), ett s k utskott. Nämnden ska som huvudregel besluta men krävs ett skyndsamt beslut kan namngiven ledamot, i detta
sammanhang utskottets ordförande, och vid dennes förfall ledamot i
utskottet, tillika ledamöter i kommunstyrelsen (socialnämnden), ta beslutet i nämndens/utskottets ställe.”
”Sociala utskottets ordförande Siv Stenberg, vid ordförandes förfall, ledamot xxxxx xxxxx? förordnas att fatta beslut i nedan angivna ärende
om avdelningens tillika nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska anmälas till kommunstyrelsens (socialnämndens)
nästa sammanträde.”
På sida 15 och 16 ska kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson skrivas in som ersättare för sociala utskottets ordförande Siv
Stenberg.
På sida 24 ska rubriken Omsorgsavdelningen bytas ut till Sociala
avdelningen.
-----
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Dnr 2020.158/21

Fastställande av Bostadsförsörjningsprogram för Malå kommun
Varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska fastställas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Arbetet med att ta fram Bostadsförsörjningsprogrammet för Malå kommun har skett i samarbete med omsorgsavdelningen, utvecklingsavdelningen, Malåbostaden AB samt Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.
Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på remiss till de politiska
partierna i Malå kommun, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Region
Västerbotten, Boverket, intilliggande kommuner och till de fastighetsbolag som finns i kommunen. Under remisstiden har Bostadsförsörjningsprogrammet också legat ute på Malå kommuns hemsida så att allmänheten kunde lämna synpunkter.
Synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen i Västerbottens län, Vänsterpartiet i Malå och Liberalerna i Malå. Synpunkterna har beaktats i förslaget till Bostadsförsörjningsprogrammet.
Cecilia F Stenlund (L) och Anna-Stina Bergström (V) har i utbildningsutskottet inlämnat en protokollsanteckning lydande: ”Vänsterpartiet och
Liberalernas remissvar angående boende för äldre bör beaktas och inarbetas i bostadsförsörjningsprogrammet”.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 9/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 7/20.
Sociala utskottets protokoll, § 12/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Lundström (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram fastställs.
-----
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Dnr 2020.162/51

Fastställande av Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2021 - 2024
Alla kommuner ska årligen ta fram en kollektivtrafikplan som behandlar
det innevarande året samt åren som följer. Den framtagna kollektivtrafikplanen är uppdelad i fem avsnitt: inledning, nuläge, mål och transportpolitiska ambitioner samt utvecklingsområden.
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-04-13, § 113 har kollektivtrafikplanen remitterats till de politiska partierna samt till de trafikutövare som
är verksamma i Malå kommun. Det svar som inkommit har beaktats i
kollektivtrafikplanen. Det har också genomförts ett dialogmöte med utvecklingsavdelningen om vilka utvecklingsbehov näringslivet har framfört. Det har också genomförts ett dialogmöte med bussbolag.
I kollektivtrafikplanen 2021 - 2024 är all statistik och fakta uppdaterad.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 10/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Lundström (V): Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2021 2024 fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2021 - 2024 fastställs.
-----
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Dnr 2020.174/04

Ansvarsfrihet år 2019 för direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap
Inland - Akademi Norr
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr har upprättats och fastställs av direktionen.
Kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun har att pröva
frågan om ansvarsfrihet.
Av revisionsrapporten framgår att revisorerna föreslår att direktionen för
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet.
Det finns inga erinringar mot direktionen eller revisionsrapporten, varför
ansvarsfrihet bör beviljas.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 19/20.
JÄV
Lennart Gustavsson (V) och Arne Hellsten (ML) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare inträder i deras ställe.
Vice ordförande Mikael Abrahamsson (S) tjänstgör som ordförande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Lundström (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap Inland ansvarsfrihet för 2019.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap
Inland ansvarsfrihet för 2019.
-----
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Dnr 2020.175/00

Yttrande över budget och verksamhetsplan 2021 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr
Kommunalförbundets budgetprocess ska tidsmässigt anpassas till medlemskommunernas. Direktionen ska arbeta fram ett förslag till budget
för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin under budgetåret. Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. Direktionen
ska fastställa budgeten under oktober månad. Budgetförslaget ska vara
tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna ska erlägga till förbundet.
Under 2021 avser kommunalförbundet att fortsätta sin nysatsning på att
arbeta mot bättre samordning med högskolor, universitet samt YH-anordnare samt att arbeta vidare med varumärket Akademi Norr mot universitets- och YH-studenter. För att klara dessa uppgifter på ett bra sätt
motiveras en större budget. Kommunalförbundets beräknade intäkter
för 2021 räcker inte riktigt till för allt detta. Med hänvisning till beslut
2017-11-23 att eget kapital inte får understiga 2 500 000 kronor och att
det vid utgången av 2020 beräknas finnas 3 400 000 kronor i eget kapital föreslår verksamhetschef att budgeten antas och att medel tas av
det egna kapitalet för att täcka underskottet. Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna möjlighet att yttra sig
över den föreslagna budgeten.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 20/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Budget- och verksamhetsplan 2021 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr godkänns. Medlemsavgiften 2021, 40 040
kronor, belastar kommunstyrelsens budget.
BESLUT
- Budget- och verksamhetsplan 2021 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr godkänns.
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Beslutsexpediering

Kom förb Partnerskap Inland –
Akademi Norr, Jim L, AnnaKarin H
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- Medlemsavgiften 2021, 40 040 kronor, belastar kommunstyrelsens
budget.
-----
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Dnr 2020.171/80

Fastställande av Regler för bidrag till föreningar och studieförbund,
samt nominering av stipendiater i Malå kommun 2021
Reglerna för bidrag till föreningar och studieförbund ses över varje år.
Under 2017 omfördelades kulturbidrag där en del av bidraget kunde sökas som utvecklingsbidrag för hela kommande verksamhetsår och en
del kunde sökas året runt som separata arrangemang om max 3 000 kr/
gång. Under 2018, då kultur- och fritidsnämndens budget kraftigt reducerades, blev nämnden tvungen att minska totalsumman för bidrag till
föreningarna. Bland annat så försvann skoterledsbidraget helt. Även bidragen till studieförbunden halverades och reglerna för bidragsberättigade studieförbund skrevs om. Inför 2020 ändrades lokalbidrag till fasta
ersättningar till 2 500 kr för egenägd lokal och 800 kr för hyrda lokaler.
Målsättningen var att minska administration och handläggningen av bidraget.
Inför 2021 föreslås bidraget ”Bidrag till särskilda ändamål” att försvinna
och ersättas med ”Fritidsbidrag” som kommer att fungera lika som
snabbkultursbidraget - d v s att max 3 000 kr/gång kan sökas inom fastslagen budgetram för fritidsaktiviteter under hela året, och på så sätt
främja ytterligare fritidsaktiviteter i Malå kommun.
Förslaget innebär att kommunstyrelsen även fortsättningsvis stöttar föreningar och möjliggör utvecklande och löpande aktiviteter och verksamhet under året. Förslaget är jämställt och bedöms behandla flickor/
kvinnor och pojkar/män lika.
BESLUTSUNDERLAG
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 16/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Lundström (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Upprättat förslag till Regler för bidrag till föreningar och studieförbund,
samt nomineringar av stipendiater i Malå kommun 2021 fastställs.
BESLUT
- Upprättat förslag till Regler för bidrag till föreningar och studieförbund,
samt nomineringar av stipendiater i Malå kommun 2021 fastställs.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Gunnar H, Maria I Larsson,
Nina O
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Dnr 2020.160/10

Antagande av nytt avtal mellan samverkande kommuner - Gemensam
nämnd för drift av personalsystem
Den gemensamma nämnden för drift av personalsystem föreslår kommunfullmäktige i Arvidsjaurs, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner att
godkänna nytt avtal, vilket överensstämmer i stort med nu gällande avtal men med giltighetstid t o m 2021-06-30. Detta då nuvarande avtal
går ut vid årsskiftet.
Det som skiljer sig mot nu gällande avtal är en detalj i Malå kommuns
bilaga. Fr o m 2021-01-01 är det Visma (personalsystemleverantören)
som sköter tabellimporter och inte Skellefteå kommun.
För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna.
För Malå kommuns del innebär förslaget till det nya avtalet inga större
förändringar mot tidigare år.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 14/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem antas. Avtalet gäller 2021-01-01--06-30.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem antas.
- Avtalet gäller 2021-01-01--06-30.
-----
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Dnr 2020.169/04

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
Malå kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen
från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Malå kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-31 till
700 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest
inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till
Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i
form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan.
Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Justeringsmännens sign
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2020-11-10

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så
att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats
ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande.
År

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)

2020
2021
2022
2023
2024

900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats
(kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Bedömning
År
Insatsnivå
2020
900
2021
1 000
2022
1 100
2023
1 200
2024
1 300
Summa:
*Motsvarande förlagslån

Kapitalinsats kr
700 000*
0
286 759
306 800
306 800
1 600 359

BESLUTSUNDERLAG
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 13/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Malå kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett insatsbelopp om totalt 1 600 359 kronor inkl förlagslån under de kommande fyra åren samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen de kommande fyra åren
(2021 - 2024). Firmatecknare i Malå kommun bemyndigas att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna i beslutet ovan.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Malå kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett
insatsbelopp om totalt 1 600 359 kronor inkl förlagslån under de kommande fyra åren samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen de kommande fyra åren (2021 - 2024).
- Firmatecknare i Malå kommun bemyndigas att för kommunstyrelsens
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna
i beslutet ovan.
-----
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Dnr 2020.186/04

Ansökan om bidrag ur statsbidraget för samiskt förvaltningsområde
Malå
Malå Sameförening ansöker om 100 000 kr i bidrag ur statsbidraget för
samiskt förvaltningsområde till projektet Bevarande av samisk kulturmiljö i Malå Lappstad. Lappstadens kåtor och härbren är i stort behov av
renovering. Lappstaden är en samlingsplats för samer i Malå där det
arrangeras sammankomster och evenemang. Genom Lappstaden förmedlas den skogssamiska kulturen till invånare i Malå kommun men
även turister från hela världen.
Föredraganden bedömer att ansökan från Malå Sameförening om bidraget ut statsbidraget för samiskt förvaltningsområde till projektet Bevarande av samisk kulturmiljö i Malå Lappstad ska beviljas. Det är viktigt ur ett skogssamiskt perspektiv att bevara kulturmiljöer. Dels för samer men även för Malå kommuns befolkning och besökare för att få
upplevelser och information om Sveriges urbefolkning som verkar och
bor i Malå kommun. Det är unikt för Malå kommun som ligger i Sveriges
sydligaste skogsamiska område där rennäringen fortfarande är verksam.
BESLUTSUNDERLAG
Lii Kroiks tjänsteutlåtande.
JÄV
Stefan Larsson (ML) och Siv Stenberg (V) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet. Ingen ersättare inträder i deras ställe.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ansökan om bidrag till Malå Sameförenings
projekt ”Bevarande av samisk kulturmiljö i Malå Lappstad” om 100 000
kr beviljas. Bidraget finansieras ur verksamhet 903 - Samisk förvaltningskommun.
BESLUT
- Ansökan om bidrag till Malå Sameförenings projekt ”Bevarande av samisk kulturmiljö i Malå Lappstad” om 100 000 kr beviljas.
- Bidraget finansieras ur verksamhet 903 - Samisk förvaltningskommun.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malå Sameförening, Lii Kroik
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Dnr 2020.177/00

Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2021-01-01--12-31
I det gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott framgår följande.
1

Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente…
Med nämnd avses även kommunstyrelsen.
10

Nämndernas och utskottens arbetsformer
Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar…
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Kommunstyrelsen har att bestämma vem som i övrigt ska underteckna
handlingar. Firmatecknare ska således utses.
BESLUTSUNDERLAG
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 21/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2021-01-01--12-31.
Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren 202101-01--12-31.
BESLUT
- Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2021-01-01--1231.
- Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren
2021-01-01--12-31.
-----

Justeringsmännens sign
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De utsedda, Swedbank, Kommuninvest

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-10
§ 163

Blad nr

48

Dnr 2020.178/00

Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2021-01-01--12-31
I det gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott framgår följande.
1

Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente…
Med nämnd avses även kommunstyrelsen.
10

Nämndernas och utskottens arbetsformer
Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller vid förfall för denne av andre vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Kommunstyrelsen har att namnge ordföranden, vice ordförandena samt
att utse kontrasignant och dess ersättare.
BESLUTSUNDERLAG
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 22/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, född 1954, utses
till att underteckna handlingar 2021-01-01--12-31. Kommunstyrelsens
vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961, utses till ersättare för
ordföranden att underteckna handlingar 2021-01-01--12-31. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne Hellsten, född 1949, utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna handlingar 2021-01-01--1231. Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant
2021-01-01--12-31. Personalchef Lars Ekberg, född 1957, utses till ersättare för kontrasignanten 2021-01-01--12-31.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

De utsedda, Kommuninvest
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BESLUT
- Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, född 1954, utses
till att underteckna handlingar 2021-01-01--12-31.
- Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961,
utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 202101-01--12-31.
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne Hellsten, född 1949,
utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna handlingar
2021-01-01--12-31.
- Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant 202101-01--12-31.
- Personalchef Lars Ekberg, född 1957, utses till ersättare för kontrasignanten 2021-01-01--12-31.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2020.165/00

Utvärdering av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder
samt kommunstyrelsen och dess utskott
Kommunfullmäktige fastställde 2020-03-09, § 3 ett nytt gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess
utskott. Man beslutade även att en utvärdering av reglementet skulle redovisas i kommunfullmäktige 2020-11-30.
Det gemensamma reglementet började att gälla 2020-07-01 och har
fungerat bra under den första tiden.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 17/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 9/20.
Sociala utskottets protokoll, § 15/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Informationen noteras.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Dnr 2020.164/00

Utvärdering av verksamhetsindelning
Kommunfullmäktige fastställde 2020-03-09, § 2 verksamhetsindelning
för kommunstyrelsens verksamheter i den nya politiska organisationen.
Man beslutade även att en utvärdering av verksamhetsindelningen skulle redovisas i kommunfullmäktige 2020-11-30.
Verksamhetsindelningen började att gälla 2020-07-01 och har fungerat
bra under den första tiden. Under arbetet med utredningen av tjänsteorganisationen har det framkommit att en del verksamheter behöver flyttas till en annan avdelning.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 18/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 8/20.
Sociala utskottets protokoll, § 13/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Lundström (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Informationen noteras.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2020.180/10

Information om utredning av tjänsteorganisation
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att kommunchefen får i uppdrag att utreda tjänsteorganisationen då den politiska organisationen är
beslutad. Extern resurs får anlitas.
Arbetet fortlöper enligt plan. Ett delegationsbeslut på en övergripande
nivå är taget och en andra MBL-förhandling är gjord. MBL-förhandlingen innehöll:
1. Revidering av det tidigare fattade beslutet om organisation av den
allmänna avdelningen.
2. Förhandling om förslag om chefsstruktur.
3. Förhandling om titulaturer.
Arbetet med ny tjänsteorganisation fortlöper enligt upprättad plan.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign
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Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-10

Blad nr

53

§ 167
Ordföranden informerar
Regionledningsmöte 201113
Vid regionledningsmötet kommer bl a den aktuella Covid-19-situationen
att diskuteras. Vidare kommer frågan om halvtidsutvärdering av det regionala samarbetet att behandlas.
Landshövdingens besök 201118
På grund av pågående pandemi så skjuts landshövdingens besök i Malå upp. Nytt datum är 210302. Vi undersöker möjligheterna att 201118
kunna genomföra ett digitalt möte.
Sjukstugan
Arbetet med att rekrytera ny verksamhetschef pågår. Målsättningen är
att rekryteringen ska vara klar 201115.
Fjärrundervisning
Malå kommun har erhållit resurser motsvarande 320 000 kronor för att
förstärka möjligheterna och utveckla möjligheterna till fjärrundervisning.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign
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2020-11-10
§ 168
Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska
anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
ÄRENDE

DELEGAT

Anställning och lönesättning av personal
efter samråd med personalchef

Ann-Chatrine Lundmark
Maria Larsson
Ulrika Renström

Beslut om tilläggsbelopp för barn med om- Erik Lindblom
fattande behov av särskilt stöd i kommunal verksamhet
Upprättande av plan för kränkande behandling (18.2)

Ulrika Renström
Ann-Chatrine Lundmark
Maria Larsson

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

Justeringsmännens sign

Prisförfrågan, upphandling, antagande av
anbud samt tecknande av avtal inom verksamhetens tilldelade internbudget och/eller investeringsbudget

Ebbe Bergstedt

Bevilja/avslå kulturbidrag samt andra bidrag till särskilda ändamål inom fastställd
budgetram

Gunnar Harr

Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem
som inte tillhör hens föräldrar eller vårdnardshavare

Sociala utskottet

Beslut om hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas

Sociala utskottet

Beslutsexpediering
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Övervägande av om fortsatt med stöd av
2 § LVU fortfarande behövs

Sociala utskottet

Övervägande av om beslut om umgänge
eller hemlighållande av vistelseort enligt
14 § 2 st 1 och 2 fortfarande behövs

Sociala utskottet

Brådskande ärenden där kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas, enligt
6 kap 39 § kommunallagen – Gatubelysning i Malå kommun

Lennart Gustavsson

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.
BESLUT
- Delegationsbesluten är anmälda.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

56

2020-11-10
§ 169
Redovisning av meddelanden
Kommunchef/kommunstyrelsens ordf

Viljeyttring högre utbildning
Malå kommun – koordinerad kraftsamling, Kommunalförbundet Partnerskap
Inland - Akademi Norr

Norsjö kommun/Trepartens renhållningsnämnd

Protokoll 200928

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 201013

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

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

