
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-03-26
(50)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 8.00 - 14.05

Ajournering Kl 9.10 - 9.25 kaffe
Kl 10.55 - 11.00
Kl 11.55 - 13.00 lunch
Kl 13.00 - 13.40 Akademi Norr/Christer Lindblom informerar om Aka-
demi Norrs verksamhet

Beslutande Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V), ersättare för Anna Harr (V)
Petter Lundström (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Jeanette Hallin (S)
Stefan Larsson (ML), ersättare för Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L), § 41 - 47, 49 - 72 
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Stefan Lundgren (L) § 48
Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Lars Grundberg, tekn chef, § 44-46
Catrin Björck, sekr Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 47-50, 61
Helén Kärrman, beredskapssamordn, § 42 Charlotte Hultdin (S), ej tjg ers § 41-47, 49-72
Lars Ekberg, personalchef, § 43

 

Utses att justera Stefan Larsson, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 3 april 2019, kl 16.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 41 - 72
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Stefan Larsson

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-03-26

Anslag sätts upp 2019-04-04 Anslag tas ner 2019-04-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 41

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2019.45/16

Information om krisberedskap

Eftersom kommunstyrelsen är krisledningsnämnd lämnas information 
om krisberedskap.

BESLUTSUNDERLAG

Se Helén Kärrmans tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2019.15/10

Information om medborgarundersökning hösten 2018

Statistiska centralbyrån (SCB) utförde under hösten 2018 en medbor-
garundersökning för Malå kommuns räkning. En liknande undersökning 
genomfördes 2007 och 2011 (resultaten från 2011 anges mellan paren-
teser). Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under 
tiden augusti till november med ett urval på 800 personer i åldrarna 18 - 
84 år. Svarsandelen blev 49 (57) procent.

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är 
tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens in-
vånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kun-
skap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp. 

Betygsindex under 40 betecknas som ”icke godkänt”. Gränsen för 
”nöjd” går vid 55, och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Undersökningen består av tre delar:

A Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på.
B Medborgarna om kommunens verksamheter.
C Medborgarna om inflytandet i kommunen.

Kort om resultatet på de tre delarna:

På del A Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på, 
ger malåborna betyget 58 (62) på den indexskala som går upp till 100. 
Genomsnittet för de deltagande kommunerna blev 62. 

Positivt Utvecklingsområden
Trygghet Arbetsmöjligheterna

Utbildningsmöjligheterna
Kommunikationer
Fritidsmöjligheter

Utvecklas Bostäder och Fritidsmöjligheterna kommer indexet troligen att 
öka.

Del B Medborgarna om kommunens verksamheter, får indexet 42 (54). 
Genomsnittet för de deltagande kommunerna blev 56.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Positivt Utvecklingsområden
Bemötande o tillgänglighet Äldreomsorgen
Räddningstjänsten Gator/vägar
Förskolan Gång/cykelvägar
Grundskolan Miljöarbete

Gymnasieskolan
Idrott- o motionsanläggningar
Kultur
Renhållning o sophämtning

Utvecklas områdena Äldreomsorgen, Gator o vägar, Miljöarbetet samt 
Idrotts- o motionsanläggningar kommer indexet troligen att öka.

Del C Medborgarna om inflytandet i kommunen, får indexet 36 (41). Ge-
nomsnittet för de deltagande kommunerna blev 42.

Positivt Utvecklingsområden
Möjligheten till kontakt Påverkan

Förtroendet
Information

Utvecklas områdena Förtroende och Påverkan kommer indexet troligen 
att öka.

Utförligare information lämnas under dagens sammanträde. 

Rapporten om undersökningen finns i sin helhet med i handlingarna till 
dagens sammanträde. I den betonar SCB att Medborgarundersökning-
en är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersök-
ningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kom-
munens medborgare ser på sin kommun. Modellanalyserna är inte i 
första hand konstruerade med syftet att ta fram sammanfattande mått 
på hur stor del av medborgarna som är nöjda eller missnöjda med sin 
kommun. Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut 
vilka områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av hel-
hetsbetyget som medborgarna ger sin kommun

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen godkänns. Resultatet informeras 
om på kommunens hemsida.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen godkänns. 

- Resultatet informeras om på kommunens hemsida.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2019.46/31

Kommunens ansvar för skötsel av enskilda vägar

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De 
väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till 
exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i 
vissa enstaka fall en enskild markägare.

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat 
för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för 
boende och näringsliv i glesbygden. Drygt 23 000 väghållare får stats-
bidrag för att sköta enskilda vägar.

I Malå kommun är det enligt tidigare beslut kommunen via verksamhet 
24300 som sköter om de enskilda vägarna åt väghållarna på de vägar 
som erhåller statsbidrag. Detta uppdrag ingår normalt inte i kommuner-
nas åtagande utan är baserat på ett politiskt beslut. Kostnaden för skat-
tebetalarna 2018 blev 624 000 kronor.

Väghållare som ansvarar för ej statsbidragsberättigade vägar översti-
gande 150 m i längd har möjlighet att söka bidrag från kommunen på 3 
kr/m - kostnaden för detta var 2018 på 18 705 kronor.

Problematiken som uppstår är i första hand ekonomisk. Utfallet för vht 
24300 år 2018 syns i tabellen nedan.

Namn Budget Utfall Statsbidrag Kapitaltj Driftmedel
Gator vinter 1 600 1 435 0 72 1 528
Gator sommar 600 541 0 392 208
Belysning 700 566 0 40 660
Enskilda vinter 400 927 950 0 1 350
Enskilda 
sommar 200 -303 950 21 1 129

3 500

Den stora problematiken är Gator sommar där behovet vid våra analy-
ser för att försöka bromsa underhållsskulden landar på 3 000 tkr. År 
2018 var det 208 tkr. Gator sommar måste även harmonisera med vht 
86500 Vatten och Avlopp där vi även har en stor underhållsskuld. När vi 
måste renovera VA-system på en idag dålig gata kan man inte begära 
att VA-kollektivet ska bekosta återställningen/renoveringen av gatan, 
utan det måste finnas medel för detta. Risken som kan uppstå är att vi 
inte kan renovera VA-systemet för att det inte finns pengar till att åter-
ställa gatan.

Teknisk chef
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Bedömning

Man måste ta ställning till vad vi som kommun ska göra med medlen 
som finns. Har vi råd att göra sådant som inte är en kommunal skyldig-
het?

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Teknisk chef får i uppdrag att ta fram förslag till 
utfasning av det kommunala åtagandet för enskilda vägar. Uppdraget 
redovisas i kommunstyrelsen 2019-09-03.

BESLUT

- Teknisk chef får i uppdrag att ta fram förslag till utfasning av det kom-
munala åtagandet för enskilda vägar.

- Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen 2019-09-03.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lars Grundberg, Lennart Gus-
tavsson, Arne Hellsten

Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2019.47/45

Kommunens ansvar för återvinningsstationer

Återvinningsstationer är till för hushållens förpackningar och tidningar. 
Producenterna tar ut en avgift för detta på varje förpackning/tidning som 
man köper. FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) hanterar detta 
åt producenterna via återvinningsstationer (ÅVS) utplacerade runt om i 
Sverige. I Malå kommun har FTI återvinningsstationer i Malå (Malå-
borg), Adak, Fårträsk och Malå-Vännäs.

Malå kommun har fattat beslut om att anordna återvinningsstationer i 
egen regi i Rentjärn, Rökå och Aspliden samt 3 mindre i Malå samhälle 
(kommunhuset, skolan, Furugården). Kostnaden för dessa ligger i dags-
läget felaktigt under taxefinansierade verksamheten 86700 Avfallshan-
tering. Kostnaden för detta var under 2018 på 188 000 kronor.

Bedömning

Vill Malå kommun anordna återvinningsstationer i egen regi ska detta 
inte belasta den taxefinansierade verksamheten 86700.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Teknisk chef får i uppdrag att ta fram förslag till 
utfasning av det kommunala åtagandet för återvinningstationerna. Upp-
draget redovisas i kommunstyrelsen 2019-09-03.

Mikael Abrahamsson (S): Frågan aktualiseras i primärkommunala be-
redningen.

BESLUT

- Teknisk chef får i uppdrag att ta fram förslag till utfasning av det kom-
munala åtagandet för återvinningstationerna.

- Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen 2019-09-03.

- Frågan aktualiseras i primärkommunala beredningen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2019.49/30

Fastställande av verksamhetsplan 2019 - 2021 för VA-verksamheten i 
Malå kommun

VA-verksamheten i Malå kommun jobbar efter en verksamhetsplan VA 
där den befintliga verksamheten redovisas och verksamhetsinriktning 
samt åtgärdsplan beslutas om. Nuvarande VA-plan 2016 - 2018 beslu-
tades i kommunfullmäktige 2016-04-11, § 23. VA-planen är ett levande 
dokument som ska uppdateras.

Bedömning

Tekniska avdelningen där VA-verksamheten är organiserad har gått 
igenom VA-planen och uppdaterat den med rimliga mål för verksamhe-
ten fram t o m 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Verksamhetsplan VA 2019 - 2021 fastställs att 
gälla fr o m 2019-05-01. Tidigare beslutad verksamhetsplan VA 2016 - 
2018 upphör att gälla 2019-04-30. Tekniska avdelningen får i uppdrag 
att jobba efter beslutad verksamhetsplan VA 2019 - 2021.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Verksamhetsplan VA 2019 - 2021 fastställs att gälla fr o m 2019-05-01. 

- Tidigare beslutad verksamhetsplan VA 2016 - 2018 upphör att gälla 
2019-04-30. 

- Tekniska avdelningen får i uppdrag att jobba efter beslutad verksam-
hetsplan VA 2019 - 2021.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Avdelningscheferna, ekonomi-
chefen

Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2019.55/04

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

Nya rutiner för månadsuppföljningar för 2019 har införts. Mallen ser an-
norlunda ut än tidigare års uppföljning. Fokus ligger på de åtgärder av-
delningarna ska rapportera till kommunstyrelsen vid budgetavvikelser. 
Vid varje månadsskifte ska avdelningarna rapportera månadsuppfölj-
ning till ekonomi- och kommunchef.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2019.52/00

Ägardirektiv för Malåbostaden AB

De befintliga ägardirektiven har uppdaterats i samråd med kommun-
chef, ekonomichef samt VD för bolaget. Malåbostadens styrelse har ta-
git del av förslaget och därmed består detta ärenden av 3 dokument. 

Dels upprättat förslag till Ägardirektiv Malåbostaden 2019 som ekono-
michef, kommunchef och VD tillsammans tagit fram. 

I dokumentet Ägardirektiv Malåbostaden ändringar 2014 - 2019 framgår 
vad som har förändrats mellan befintligt ägardirektiv antaget 2014 och 
detta nya förslag. Det som ändrats har strukits över och i kursiv text 
framgår det som förslaget avser. 

Sedan tillkommer dokumentet Ägardirektiv Malåbostaden synpunkter 
som kommer från Malåbostaden där de anger vilka synpunkter de har 
på förslaget och hur de vill förändra förslaget. Ändringarna framgår ge-
nom kursiv text samt en motivering till förslaget.

Bedömning

Det är upp till ägaren, d v s kommunfullmäktige att fatta beslut om vilket 
ägardirektiv man ska fastställa, det upprättade förslaget eller förslaget 
inkl Malåbostadens synpunkter.

JÄV

Stefan Lundgren (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Charlotte Hultdin (S) tjänstgör i hans ställe.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 
om ägardirektiv för Malåbostaden AB 2014-04-14, § 40 upphör att gälla. 
Upprättat förslag till ägardirektiv för Malåbostaden AB 2019 fastställs 
med följande ändringar. På sida 5, andra stycket, i meningen Anställ-
ning och entledigande av VD ska ske i samråd med ordförande och 
kommunalråd. ska ordet med bytas ut till ordet mellan. På sida 5, andra 
stycket, ska följande text tas bort. Samrådet innefattar även lönenivå, 

12



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

pensioner samt övriga förmåner och anställningsvillkor. Vidare ska ord-
förandena i respektive bolag samråda med kommunalrådet inför årliga 
lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd är att undvika en 
oönskad löneglidning inom kommunkoncernen. På sida 5, andra styck-
et, ska följande mening läggas till. Ordförande ska informera kommu-
nalråd om de årliga lönerevisionsförhandlingarna. De nya ägardirekti-
ven överlämnas till Malåbostaden AB för beslut i bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige om ägardirektiv för Malå-
bostaden AB 2014-04-14, § 40 upphör att gälla. 

- Upprättat förslag till ägardirektiv för Malåbostaden AB 2019 fastställs 
med följande ändringar. 

På sida 5, andra stycket, i meningen Anställning och entledigande av 
VD ska ske i samråd med ordförande och kommunalråd. ska ordet 
med bytas ut till ordet mellan.

På sida 5, andra stycket, ska följande text tas bort. Samrådet innefattar 
även lönenivå, pensioner samt övriga förmåner och anställningsvillkor. 
Vidare ska ordförandena i respektive bolag samråda med kommunal-
rådet inför årliga lönerevisionsförhandlingar. Syftet med dessa samråd 
är att undvika en oönskad löneglidning inom kommunkoncernen. 

På sida 5, andra stycket, ska följande mening läggas till. Ordförande 
ska informera kommunalråd om de årliga lönerevisionsförhandlingar-
na.

- De nya ägardirektiven överlämnas till Malåbostaden AB för beslut i bo-
lagsstämman.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr
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Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2019.36/04

Budget 2020 – Preliminära (tekniska) budgetramar 2020

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen 
utifrån resursfördelningsmodellen utarbetat förslag till preliminära (tek-
niska) budgetramar för 2020.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 2/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Preliminära (tekniska) budgetramar 2020 fastställs enligt upprättat för-
slag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Preliminära (tekniska) budgetramar 2020 fastställs enligt upprättat för-
slag.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2019.37/04

Budget 2020 – Budgetförutsättningar 2020

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen ut-
arbetat förslag till Budgetförutsättningar 2020.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 3/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Budgetförutsättningar 2020 fastställs enligt upprättat förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Budgetförutsättningar 2020 fastställs enligt upprättat förslag.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ebbe Bergstedt, Anna-Karin 
Horney, Lennart Gustavsson

Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2019.48/82

Sammansättning av utredningsgrupp - Simhall

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-12, § 7 att teknisk chef får i upp-
drag att bilda en utredningsgrupp för att ta fram förslag till beslut om 
simhall - Nuvarande fastighet, vad göra? Framtida möjligheter.

Bedömning

En utredningsgrupp bildas bestående av en politiker och två tjänsteper-
soner. Utredningsgruppen återkommer till kommunstyrelsen 2019-06-
04 med handlingsplan och äskande av medel för att kunna genomföra 
sitt uppdrag.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): En utredningsgrupp Simhall bildas bestående 
av kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, enhetschef fas-
tighet Ebbe Bergstedt samt enhetschef utvecklingsavdelningen Anna-
Karin Horney. Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande. 
Handlingsplan/målbild redovisas i kommunstyrelsen 2019-06-04. Pro-
jektmedel enligt gruppens kalkyl äskas senast i kommunstyrelsen 2019-
06-04.

BESLUT

- En utredningsgrupp Simhall bildas bestående av kommunstyrelsens 
ordförande Lennart Gustavsson, enhetschef fastighet Ebbe Bergstedt 
samt enhetschef utvecklingsavdelningen Anna-Karin Horney. 

- Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande. 

- Handlingsplan/målbild redovisas i kommunstyrelsen 2019-06-04. 

- Projektmedel enligt gruppens kalkyl äskas senast i kommunstyrelsen 
2019-06-04.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunchef, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2019.42/10

Information om fastighetsvärdering och ekonomisk analys vid försälj-
ning av Malå Energi- och Industri AB:s anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13, § 163 att Meni ska presentera 
en noggrann analys för att säkerställa att bolaget har möjligheter att re-
dovisa ett positivt resultat framgent trots en eventuell försäljning av ho-
tell, camping och den alpina anläggningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-03, § 22 att Meni AB får bjuda ut 
hotellet, campingen och alpina anläggningen till försäljning. Industrilokalerna 
drivs vidare med tydlig målinriktning.

PriceWaterhouseCoopers (PWC) är anlitad för att utföra ovanstående 
analys. PWC:s rapport var inte klar till kommunstyrelsens sammanträde 
den 12 februari. Ulrika Öhlund/PWC, redovisade på sammanträdet hur 
arbetet fortgick. Den färdiga rapporten redovisas idag på kommunstyrel-
sens sammanträde.

Rapporten är redovisad för styrelsen i Meni.

BESLUTSUNDERLAG

Se Malå Energi- och Industri AB:s protokoll, § 70/19.
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Maria I Larsson, Linda Nystedt, 
Skellefteå Älvdal

Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 2019.50/11

Nominering av representant i Lokal AktivitetsGrupp/styrelse i lokalt ledd 
utveckling för Skellefteå Älvdal (LAG)

Skellefteå Älvdal ideell förening omfattar Malå, Norsjö och Skellefteå 
kommuner. Föreningen jobbar med lokalt ledd utveckling genom leader-
metoden som bygger på partnerskap/samarbete mellan privat, ideell 
och offentlig sektor. Ändamålet är att skapa förutsättningar för positiv 
utveckling av landsbygden. Skellefteå Älvdal arbetar med två fonder - 
Regionalfonden och Landsbygdsfonden. En valberedning är tillsatt för 
att bereda val till LAG (Lokal AktivitetsGrupp) tillika styrelse i förening-
en, samt att bereda förslag till arvoden för förtroendevalda. Valbered-
ningen består av Tomas Öhlund (Offentlig) Skellefteå, Lars Westerlund 
(Privat) Norsjö och Inga-Britt Hultmar (Ideell) Malå.

I stadgarna framgår bl a att LAG (är tillika) utgörs av den valda styrel-
sen för Skellefteå Älvdal ideell förening och består av 11 ordinarie leda-
möter. Styrelsens säte är Norsjö. LAG ska ha en jämn fördelning av le-
damöter från ideell, privat och offentlig sektor och en jämn könsfördel-
ning (inget kön får utgöra mer än 60 procent) samt geografisk spridning 
av invalda ledamöter. Malå är representerad med totalt tre ledamöter 
från privat, offentlig respektive ideell sektor. Jan Asplund representerar 
idag, i egenskap av tjänsteperson, offentlig sektor. Malå kommun har 
inte någon ersättare. 

Jan Asplund slutar sin tjänst i Malå kommun efter sommaren varför ny 
representant måste utses.

Malå kommun föreslår att Maria I Larsson, tjänsteperson vid utveck-
lingsavdelningen nomineras som Malå kommuns ordinarie representant 
i LAG/Offentlig sektor.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Maria I Larsson nomineras till Malå kommuns 
ordinarie representant i LAG/Offentlig sektor, Skellefte Älvdal.

BESLUT

- Maria I Larsson nomineras till Malå kommuns ordinarie representant i 
LAG/Offentlig sektor, Skellefte Älvdal.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2019.43/10

Uppföljning av internkontrollplaner 2018

Nämnden/styrelsen ska i samband med upprättandet av verksamhets-
berättelsen vid årets slut rapportera resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden/styrelsen till kommunstyrelsen.

Rapportering ska samtidigt också ske till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas/styrelsens 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana. Styrel-
sen ska också informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen.

Bedömning

Kommunstyrelsen - ingen internkontrollplan för 2018

Barn- och utbildningsnämnden - Återrapportering enligt plan för intern-
kontroll

Omsorgsnämnden - ingen internkontrollplan för 2018

Miljö- och byggnämnden - ingen internkontrollplan för 2018

Kultur- och fritidsnämnden - ingen internkontrollplan för 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Sammanställningen av styrelsens/nämndernas 
uppföljning av internkontrollplaner redovisas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Sammanställningen av styrelsens/nämndernas uppföljning av intern-
kontrollplaner redovisas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2019.44/10

Begäran om utträde ur Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Aka-
demi Norr

Frågan om Malå kommuns utträde ur Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland - Akademi Norr har diskuterats på ärendeberedningen.

Bedömning

Malå kommun är med i flera olika samverkansorgan där frågor av lika 
art arbetas med i flera samverkansstrukturer. För att få en bra struktur 
på framtida samverkansarbeten måste kommunen granska alla de sam-
verkansorgan som man är delaktig i.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Malå kommun begär utträde ur Kommunalför-
bundet Partnerskap Inland - Akademi Norr.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun begär utträde ur Kommunalförbundet Partnerskap In-
land - Akademi Norr.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2019.40/73

Utredning av möjligheter till biståndsbedömt trygghetsboende

I en proposition föreslår regeringen att en ny bestämmelse införs i so-
cialtjänstlagen (2001:453) som förtydligar kommunernas möjligheter att 
inrätta biståndsbedömt trygghetsboende, en särskild boendeform, för 
äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och an-
nan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oöns-
kad isolering. Den föreslagna ändringen syftar till att tydliggöra kommu-
nernas möjlighet att inrätta särskilda boenden som är anpassade och 
utformade för äldre kvinnor och män som har ett vårdnadsbehov som 
understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever det som tryggt 
att bo kvar i det egna hemmet. 

Ytterligare ett syfte med förslaget är att bryta den isolering som många 
av de äldre som bor kvar hemma lider av. Skillnaden mellan ordinärt 
boende och biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möj-
lighet att komma till ett boende som t ex kan erbjuda gemensamma 
måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Stöd och hjälp i form av 
hemtjänst ska kunna erbjudas efter sedvanlig biståndsprövning. 

Socialtjänstförordningens (2001:937) bestämmelse om krav på tillgång 
till personal dygnet runt utifrån den enskildes aktuella behov bör inte 
gälla för biståndsbedömt trygghetsboende. Om den äldres behov efter 
en tid blir mer omfattande bör han eller hon motiveras till att flytta till en 
boendeform som bättre motsvarar de aktuella behoven.

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer 
ska inte omfatta biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunen ska där-
emot få erbjuda hemsjukvård. Landstinget ska få överlåta sin skyldighet 
att erbjuda hemsjukvård i dessa boenden till en kommun om landstinget 
och kommunen kommer överens om det.

Vidare föreslås att det ska krävas tillstånd av Inspektionen för vård och 
omsorg för att få bedriva yrkesmässig verksamhet i form av biståndsbe-
dömt trygghetsboende.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 2 april 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möj-
ligheterna till biståndsbedömt trygghetsboende.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna till bistånds-
bedömt trygghetsboende.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2019.41/29

Utredning av möjligheter till trygghetsboende med gemensamhetsut-
rymmen

I samband med att ”matsalen” på Furugatan upphörde efter beslut i om-
sorgsnämnden har diskussioner pågått om olika boendeformer för äldre 
personer. Trygghetsboende med gemensamhetslokaler och matsal är 
ett alternativ.

För att komma framåt i frågan ges Malåbostaden AB i uppdrag att utre-
da frågan.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson: Malåbostaden AB får i uppdrag att utreda möjlig-
heterna till trygghetsboende med gemensamhetsutrymmen.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malåbostaden AB får i uppdrag att utreda möjligheterna till trygghets-
boende med gemensamhetsutrymmen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2018.151/10

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2019 - 2022 
med tillhörande samverkansavtal - Region Västerbotten

Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekom-
menderar Malå kommun att anta Överenskommelse om samverkan för 
regional utveckling med tillhörande samverkansavtal. Beslut om över-
enskommelsen och samverkansavtalet ska vara Region Västerbotten 
tillhanda senast den 5 december 2018.

Under 2017 - 2018 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans 
med Regionförbundet i Västerbottens län tagit fram ett förslag på en 
samverkansstruktur för regionalt utvecklingsarbete från och med 2019. 
Samverkansstrukturens syfte är att skapa forum och beredningsstruktu-
rer för en förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional 
utveckling. Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdra-
get som mellankommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller 
politiska och tjänstepersonbaserade forum och bygger på fyra samver-
kansområden.

Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region Väs-
terbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs 
överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att 
ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen.

Under 2019 bildas Region Västerbotten genom att Västerbottens läns 
landsting och Regionförbundet i Västerbottens län (Region Västerbot-
ten) sammanförs. Organisationsförändringen innebär att den nya Re-
gionen och kommunerna behöver hitta nya former för att samverka då 
den formella samverkan som skett genom det gemensamma regionför-
bundet upphör. Ambitionen från regionen och kommunerna är att fort-
sätta med en nära samverkan kring regional utveckling och den struktur 
för mellankommunalt samarbete som funnits inom Region Västerbotten. 

Inom ramen för förberedelseprojektet för Regionbildning 2019 har ett 
särskilt uppdrag tagit fram ett förslag till samverkansstruktur. Den pri-
märkommunala delegationen vid Region Västerbotten har, på uppdrag 
av den politiska styrgruppen för förberedelsearbetet inför regionbildning, 
varit ansvariga för att bereda frågan om ny samverkansstruktur för kom-
munernas räkning. En viktig del i detta arbete var en remiss om kom-
munernas behov och syn på samverkan i framtiden som genomfördes 
under hösten 2017. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp bestå-
ende av Region Västerbotten samt kommunchefer som företrädare för 
Region 10, Umeåregionen och Skellefteåregionen. Förslaget har disku-
terats och utvecklats vid kommunchefsträffar, dialogmöten och konfe-
renser.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Malå kommun antar överenskommelsen om 
samverkan för regional utveckling med tillhörande samverkansavtal.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun antar överenskommelsen om samverkan för regional ut-
veckling med tillhörande samverkansavtal.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2019.56/04

Instruktion för ombud inför Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstäm-
ma år 2019

I ägardirektivet för Malå Energi & Industri AB, under rubriken Ombud/ 
representanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges ar-
betsordning, under § 47 Ombud framgår följande.

Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman 
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter 
framgår följande.

Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bo-
lag.

Enligt Malå Energi & Industri AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på or-
dinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behand-
ling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorerna

10. Val av revisor och revisorsersättare

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Instruktioner för ombuden till bolagsstämman 
för Malå Energi & Industri AB lämnas på punkterna 8 och 12 - 14:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

12) Senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen i Malå kommun antas

13) Senast fastställda Finanspolicy antas 

14) Senast fastställda Riktlinjer för inköp och upphandling antas

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Instruktioner för ombuden till bolagsstämman för Malå Energi & Indust-
ri AB lämnas på punkterna 8 och 12 - 14:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren beviljas
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

12) Senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen i Malå kommun antas

13) Senast fastställda Finanspolicy antas 

14) Senast fastställda Riktlinjer för inköp och upphandling antas

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2019.57/04

Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma år 2019

I ägardirektivet för Malåbostaden AB, under rubriken Ombud/represen-
tanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges arbetsordning, 
under § 47 Ombud framgår följande.

Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman 
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter 
framgår följande.

Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bo-
lag.

Enligt Malåbostaden AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på ordinarie 
bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorerna
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

10. Val av revisor och revisorsersättare

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Instruktioner för ombuden till bolagsstämman 
för Malåbostaden AB lämnas på punkterna 8 och 12 - 15:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

12) Senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen i Malå kommun antas

13) Senast fastställda Finanspolicy antas 

14) Senast fastställda Riktlinjer för inköp och upphandling antas

15) Senast fastställda ägardirektiv antas

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Instruktioner för ombuden till bolagsstämman för Malåbostaden AB 
lämnas på punkterna 8 och 12 - 15:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren beviljas

12) Senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen i Malå kommun antas
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13) Senast fastställda Finanspolicy antas 

14) Senast fastställda Riktlinjer för inköp och upphandling antas

15) Senast fastställda ägardirektiv antas

-----
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§ 61 Dnr 2019.54/04

Årsredovisning 2018

Administrativa avdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för 
2018 års förvaltning.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Årsredovisning för 2018 års förvaltning för Ma-
lå kommun godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Årsredovisning för 2018 års förvaltning för Malå kommun godkänns.

-----
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§ 62 Dnr 2019.39/10

Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten, delskat-
teväxling - Region Västerbotten

Region Västerbotten har i uppdrag att utifrån överenskommelsen vid re-
gionledningsmötet i Skellefteå 2019-02-13 ta fram beslutsunderlag inför 
beslut om delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten. Region 
Västerbotten har översänt underlag för beslut till kommunerna i Väster-
botten. Beslutet ska vara likalydande i alla länets kommuner och Re-
gion Västerbotten varför det är av största vikt att förslaget till beslut ne-
dan används i oförändrad form.

Region Västerbotten bildades den 1 januari 2019 och övertog då det re-
gionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsan-
svar i vissa län (SFS 2010:639). Regionförbundet Västerbottens län av-
vecklades och dess uppdrag inkorporerades i regionkommunen. En 
särskild fråga att hantera har varit organisationen av den regionala kol-
lektivtrafiken.

I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommu-
nerna ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida in-
te landstinget och kommunerna kommer överens om att antingen lands-
tinget eller kommunerna ska ha ansvaret. I Västerbottens län beslutade 
landstinget och kommunerna att Regionförbundet Västerbottens län 
skulle vara regional kollektivtrafikmyndighet 2012-01-01.

Eftersom regionförbundet Västerbottens län skulle upphöra 2019, utan 
att långsiktig lösning för organisering och finansiering av kollektivtrafi-
ken nåtts, fattade landstinget och kommunerna beslut om en över-
gångslösning för ansvarsfrågan från och med 1 januari 2019. Kollektiv-
trafikmyndighetens verksamhet lyftes in underregionkommunens ansvar 
under en övergångsperiod med samma förutsättningar som gällt sedan 
tidigare att gälla under övergångsperioden avseende finansieringen. 
Förändringen av kostnaderna sker liksom tidigare enligt Västerbottens-
modellen. 

Formerna för hur den regionala kollektivtrafikmyndigheten långsiktigt 
ska organiseras har varit föremål för fortsatt utredning. Ett förslag till 
långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafik-
myndigheten i Västerbottens län har resulterat i en överenskommelse 
för hur kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten ska organiseras och fi-
nansieras.

Överenskommelsen ska formellt beslutas i respektive kommun i Väster-
botten och Region Västerbotten enligt följande modell.
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- Delskatteväxling av kollektivtrafiken i Västerbotten omfattande de ge-
mensamma kostnaderna för trafikens genomförande enligt redovisat 
resultat för 2017; 35,6 mkr.

- Åtgärden ska följas av ett treårigt omställningsbidrag.

- Denna överenskommelse åtföljs av ett fortsatt arbete med analys av 
den nuvarande/kvarvarande kostnadsfördelningsmodellen för kollek-
tivtrafiken i Västerbotten med redovisning under hösten 2019.

Organisering i Regionen - delskatteväxling

Delskatteväxling innebär att skatteväxlingen omfattar det som i nuva-
rande kostnadsfördelningsmodell benämns ”gemensamma kostnader”. 
De gemensamma kostnaderna omfattar Länstrafikens administration, 
IT-system, marknadskommunikation och den Regionala Kollektivtrafik-
myndigheten.

Direkta trafikkostnader som i dagens finansieringsmodell direkt påförs 
respektive finansiär omfattas därmed ej av denna delskatteväxling. Det-
ta innebär att länets 15 kommuner även fortsättningsvis ska beställa 
och finansiera den inomkommunala trafiken i form av så kallat tilläggs-
köp. Ansvaret för den sammanhållna planeringen samt verkställandet 
av trafiken ska liksom idag åligga kollektivtrafikmyndigheten.

Vid delskatteväxlingen ska den trafik som nu finansieras av Region 
Västerbotten (före detta landstinget) finansieras av regionkommunen 
inom ramen för kollektivtrafikmyndigheten. Den trafik som här avses är 
stomlinjetrafiken med buss, tåg och i vissa fall anropsstyrd trafik. 

Kommunerna beställer och finansierar stadstrafik, inomkommunal re-
gional kollektivtrafik och anropsstyrd trafik som ej går mellan kommun-
centra, s k ringbil. Kommunerna kan även beställa övrig trafik (i den 
mån den lyder under kollektivtrafikmyndigheten) och ansvarar för det 
ekonomiska underskott som uppkommer för beställd trafik. Respektive 
parters ansvar för det ekonomiska underskottet regleras i sådana fall i 
ett avtal eller en överenskommelse. 

Finansieringen från kommunerna av den inomkommunala trafiken är vid 
en delskatteväxling att betrakta som ett tillköp av trafik enligt lag 
2012:1065. 

Delskatteväxlingen omfattar 35.6 Mkr. Skatteväxlingsnivån är 5 öre och 
är beräknad på utfallet 2017. SKL har genomfört beräkningen som ba-
seras på de gemensamma kostnaderna för kollektivtrafiken. 
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Effekter vid delskatteväxling

Styrkan i en modell där kollektivtrafikmyndigheten organisatoriskt place-
ras i Regionkommunen är att den viktiga kopplingen till regional utveck-
ling och infrastrukturfrågor bibehålls. Regionkommunen är ett direktvalt 
politiskt organ vilket ger en ökad demokratisk styrka till organisations-
modellen. En organisatorisk placering av myndigheten i regionkommu-
nen innebär att kommunerna ej har en kommunalpolitisk representation 
i regionkommunen. Behovet av att bibehålla befintlig samverkan och 
skapa ytterligare ytor för samverkan politiskt och tjänstemannamässigt 
mellan kommunerna och kollektivtrafikmyndigheten i regionkommunen 
är viktig. 

En delskatteväxling innebär att kommunerna i stort bibehåller den idag 
upparbetade modellen för inflytande över finansiering och utformning av 
den trafik som finns inom respektive kommun. Finansieringsmodellen 
med en delvis skatteväxling innebär att endast de ”gemensamma kost-
naderna” växlas och att det direkta inflytandet över trafikutformningen 
över den inomkommunala trafiken liksom idag bibehålls genom att kom-
munerna beställer och finansierar denna trafik genom tillköp. 

Vid en delskatteväxling finns möjlighet att under en övergångsperiod in-
föra ett omställningsbidrag mellan kommunerna. SKL har tagit fram ett 
omställningsbidrag under tre år vid en delskatteväxling. Siffrorna base-
ras liksom för beräkningen av skatteväxlingen på 2017 års utfall.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Region Västerbotten blir länets kollektivtrafik-
myndighet från och med den 1 januari 2020. Skatteväxling från kommu-
nerna till Region Västerbotten genomförs genom att kommunerna sän-
ker skatten med 5 öre och Region Västerbotten höjer skatten med 5 öre 
från och med den 1 januari 2020. Region Västerbotten och länets kom-
muner hemställer tillsammans hos regeringen att de länsvisa skattesat-
serna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk 
utjämning sänks med 5 öre för kommunerna och höjs med 5 öre för Re-
gion Västerbotten från och med den 1 januari 2020. Region Västerbot-
ten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från och med 1 januari 
2020, som en följd av skatteväxlingen. Mellankommunalt 3-årigt omställ-
ningsbidrag till följd av skatteväxling godkänns enligt redovisad rapport 
”Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten - Rapport 
2, 2019-02-08”.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Region Västerbotten blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 
den 1 januari 2020.

- Skatteväxling från kommunerna till Region Västerbotten genomförs 
genom att kommunerna sänker skatten med 5 öre och Region Väster-
botten höjer skatten med 5 öre från och med den 1 januari 2020.

- Region Västerbotten och länets kommuner hemställer tillsammans hos 
regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen 
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 5 öre för 
kommunerna och höjs med 5 öre för Region Västerbotten från och 
med den 1 januari 2020.

- Region Västerbotten ansöker om ny länsvis skattesats för länet från 
och med 1 januari 2020, som en följd av skatteväxlingen.

- Mellankommunalt 3-årigt omställningsbidrag till följd av skatteväxling 
godkänns enligt redovisad rapport ”Kollektivtrafikens organisering och 
finansiering i Västerbotten - Rapport 2, 2019-02-08”.

-----
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§ 63 Dnr 2019.51/04

Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2019 - Miljö- och 
byggnämnden

Miljö- och byggavdelningen har under många år använt EDP Miljöreda 
och Byggreda som verksamhetssystem. EDP har under tiden utvecklat 
detta system under namnet EDP Vision.

EDP meddelar nu att fr o m 2019-12-31 kommer EDP Miljöreda och 
Byggreda inte längre att underhållas och uppdateras. Detta innebär bl a 
att rapportering till Livsmedelsverket inte längre kommer att kunna gö-
ras.

Bedömning

Miljö- och byggnämnden kommer eventuellt att utökas med Sorsele och 
Arjeplogs kommuner och då måste verksamhetssystemet att bytas ut. 
Även om det inte blir någon utökning av nämnd så måste verksamhets-
systemet uppgraderas eller bytas ut då det inte längre kommer att fun-
gera tillfredsställande. Miljö- och byggnämnden har dock inte de medel 
som behövs i sin budget.

BESLUTSUNDERLAG

Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 15/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbud-
getramen 2019 med 350 tkr beviljas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2019 med 350 
tkr beviljas.

-----
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§ 64 Dnr 2019.53/04

Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt la-
gen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde

Från och med den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft. Den 
nya lagen innebär bl a att det krävs tillstånd för att sälja tobak och att 
fler områden ska vara rökfria.

De nya reglerna om tillståndsplikt innebär att den som säljer tobaksva-
ror måste ha tillstånd till det. Det gäller såväl den som säljer tobak till 
konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning 
av tobak (partihandel). Tillstånd ansöks om hos kommunen som bl a 
ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning grans-
kas bl a ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare 
brottslig belastning (vandel).

Miljö- och byggavdelningen har därför tagit fram ett förslag till ny taxa 
för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde.

Taxan ska ha vunnit laga kraft innan innan den 1 juli varför den måste 
antas på fullmäktigesammanträde i mars/april.

BESLUTSUNDERLAG

Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 18/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och 
liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkeme-
dels tillämpningsområde antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde 
antas.

-----
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§ 65 Dnr 2019.59/79

Fastställande av riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen ska revideras varje 
mandatperiod. 

I dokumentet har följande ändringar gjorts.

- Under 3.4, Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, tillägg: ”Ansö-
kan om tillfälliga tillstånd medges högst sex gånger per år och sökan-
de och beviljas inte mer än 2 månader i rad.” Har man behov av att 
servera alkohol vid fler tillfällen bör man söka stadigvarande serve-
ringstillstånd.

- Ändring av handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd från 4 
till 8 veckor eftersom svar från remissinstanserna ibland kan dröja, 
speciellt sommartid.

- Under 5, Kunskapsprov, tillägg: ”När en förening ansöker om tillstånd 
så är det personer i styrelsen som ska uppfylla kunskapsprovet, riktlin-
jen är minst hälften av styrelsemedlemmarna.” Enligt rekommendation 
från Folkhälsomyndigheten.

- Genomgående i dokumentet ändrat begreppet ”permanent serverings-
tillstånd” till ”stadigvarande serveringstillstånd”.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 7/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Riktlinjer för serveringstillstånd för allmänheten 
fastställs att gälla från 2019-05-01. Tidigare fastställda riktlinjer upphör 
att gälla 2019-05-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Riktlinjer för serveringstillstånd för allmänheten fastställs att gälla från 
2019-05-01.

- Tidigare fastställda riktlinjer upphör att gälla 2019-05-01.

-----

39



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-03-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2019.60/79

Antagande av tillsynsplan enligt alkohollagen för Malå kommun

Kommunen ansvarar tillsammans med polismyndigheten över att till-
ståndshavare efterlever de bestämmelser som gäller för servering av al-
koholdrycker.

Enligt Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Malå kommun 
ska tillsynsplanen följas upp i omsorgsnämnden i början av varje år 
samt revideras i början av varje mandatperiod. 

Sedan den förra tillsynsplanen fastställdes har tillsyn av folköl överförts 
från omsorgsnämnden till Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd. 

Alkoholhandläggaren har reviderat Tillsynsplan enligt alkohollagen 
(2010:1622) för Malå kommun. Ändringen består av att den text och de 
punkter som rör tillsyn av försäljning och servering av folköl har strukits 
ur dokumentet.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 8/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) 
för Malå kommun antas att gälla från 2019-05-01. Tidigare fastställd till-
synsplan upphör att gälla 2019-05-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Malå kommun antas 
att gälla från 2019-05-01. 

- Tidigare fastställd tillsynsplan upphör att gälla 2019-05-01.

-----
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§ 67 Dnr 2019.58/13

Mottagande av ensamkommande barn efter 2019

Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har under de 
senaste åren minskat kraftigt. Migrationsverket har sänkt ersättningen 
till kommunerna. Verksamheten ensamkommande barn (EKB) fick un-
der 2018 ett minusresultat på 1,9 miljoner. Trots tidigare beslut om att 
man haft möjlighet att ta emot barn från andra kommuner har man inte 
kunnat hålla full beläggning på de kvarvarande två hemmen för vård 
och boende (HVB). 

Johnny Holmkvist, avdelningschef EKB informerar: 

Beslut finns att stänga Columbusgården 2019-02-28. Inför 2019 fanns 
möjligheten för kommunerna att överlåta årets anvisningar till annan 
kommun inom länet. Malå kommun har inte överlåtit sin andel utan står 
kvar på sin andel vilket under året genererar 1 - 2 anvisningar enligt Mi-
grationsverkets nuvarande prognos. Förfrågningar har kommit från två 
andra kommuner att dels överta ett antal redan befintliga placeringar 
(ca 3 st) samt en förfrågan om att avtala att ta över de anvisningar som 
dessa kommuner får under året. Skulle dessa befintliga ca 3 placeringar 
genomföras så kommer i sådana fall omplaceringen ske efter vårtermi-
nens slut. 

I samband med nedläggningen av Columbusgården så kommer vi att 
ha full beläggning på Kompassen under första delen av året. 

Viktigt att ta i beaktande är att möjligheterna att omfördela anvisningar 
mellan kommuner inom ett län ännu så länge bara beslutats av rege-
ringen inför 2019 och att dessa omfördelningar redan är klara. Något 
beslut om 2020 och framåt finns ej. En eventuell nedläggning av EKB-
mottagandet bör noga analyseras av såväl humana som ekonomiska 
skäl innan beslutstagande. 

John Olsson, omsorgschef informerar: 

Det finns en stor osäkerhet om det antal anvisningar som kan komma 
till Malå, även om man skulle avtala med två andra kommuner. Det kan 
röra sig om 0 - 6 barn. De nya ersättningsnivåerna innebär att även om 
ett HVB-hem i nuvarande omfattning skulle ha full beläggning så skulle 
kostnaderna enligt ekonomiadministratörens beräkning inte täckas av 
bidragen från Migrationsverket, utan resultera i minst 500 000 kr under-
skott årligen. Med de stora osäkerheter som finns kring anvisningarna 
är det osannolikt att man skulle ha full beläggning, kostnaderna skulle 
förmodligen bli större.
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Omsorgsavdelningens avtal om hyra av lokalen där HVB Kompassen 
nu finns löper till 2020-08-31, om omsorgsnämnden säger upp kontrak-
tet senast 2019-11-30.

Fram till sommaren är HVB Kompassen fullbelagt. De ungdomar som 
bor kvar efter sommaren har enligt ansvarig socialsekreterares aktuella 
bedömning sannolikt inte behov av HVB, utan skulle kunna fasas ut till 
att bo i eget boende med bostöd.

Alla kommuner är i dag enligt lag skyldiga att ta emot ensamkommande 
barn. Malå kommuns åtagande är 1 promille (1/1000) av antalet ensam-
kommande barn som kommer till Sverige. Eventuella anvisningar till 
Malå kommun går att förhandla om att lämna till andra kommuner. 

Omsorgsnämnden rekommenderade i maj 2017 kommunfullmäktige att 
ta beslut om att omsorgsnämnden skulle få ta emot barn för andra kom-
muner för att få underlag till HVB-hem i Malå. Sedan dess har ersätt-
ningsnivåerna sänkts rejält. Med det besparingskrav som åligger nämn-
den är det svårt att ha kvar en verksamhet med så stor osäkerhet i be-
läggning, när den ekonomiska ersättningen från Migrationsverket inte 
längre räcker till. De ungdomar som redan finns i Malå kan snart börja 
stå på egna ben, och nämnden kan då avveckla HVB-hemmet och mö-
ta deras fortsatta behov med bostöd. Nämnden vill därför inte ta emot 
nya barn från andra kommuner, eller förbinda sig att ta emot nya place-
ringar. 

En nedläggning av HVB-hemmet skulle innebära att Malå kommun i 
framtiden tar ansvar för sin del av mottagandet av ensamkommande 
barn genom att avtala om placering med andra kommuner. Det skulle 
innebära att det inte kommer fler ensamkommande barn till Malå. Efter-
som principbeslutet att ta emot ensamkommande barn till Malå togs i 
kommunfullmäktige bör kommunfullmäktige också ta beslut om att av-
sluta mottagandet.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 3/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: 
Malå kommun avslutar HVB-verksamhet för ensamkommande barn så 
snart som möjligt. Barn som anvisas till kommunen placeras genom 
överenskommelser med andra kommuner.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun avslutar HVB-verksamhet för ensamkommande barn så 
snart som möjligt. 

- Barn som anvisas till kommunen placeras genom överenskommelser 
med andra kommuner.

-----
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§ 68 Dnr 2019.61/70

Gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning 
i socialtjänstens verksamheter - Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har rekommenderat alla Sve-
riges kommuner att bidra till en gemensam finansiering av ett mer sam-
lat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. På 
grund av lägre statlig finansiering behövs ökade insatser från kommu-
ner och landsting för att bibehålla befintliga kvalitetsregister (främst 
inom äldreomsorg), utveckla andra register för socialtjänstens verksam-
heter, ge stöd för uppföljning och analys och nationell samordning för 
gemensam utveckling av kommunernas kunskapssystem.

De kvalitetsregister som berörs är:

• Senior alert - kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, vikt-
minskning samt blåsdysfunktion 

• Svenska palliativregistret - kvalitetsregister för verksamheter som vår-
dar personer i livets slut 

• BPSD-registret - kvalitetsregister för personer med beteendemässiga 
och psykiska symtom vid demenssjukdom (används av 289 kommu-
ner) 

• SveDem - kvalitetsregister för en god demensvård

• Rikssår - kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 kommuner) 

Stöd för uppföljning och analys omfattar idag brukarundersökningar 
inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet. SKL vill 
även i samverkan med kommunerna utveckla ett gemensamt system 
för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.

Inom äldreomsorgen i Malå kommun används flera av de register som 
finansieringen berör. Personalen upplever dem som ett gott stöd i arbe-
tet med kvalitetsutveckling. Inom socialtjänsten skulle ett gemensamt 
system för kunskapsstyrning kunna vara till god hjälp i det dagliga arbe-
tet.

Den årliga kostnaden för att delta är ca 1,95 kr per kommuninvånare, 
vilket för Malå kommun skulle innebära ca 6 000 kr.
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BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 15/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: 
Malå kommun deltar i gemensam finansiering av ett mer samlat system 
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun deltar i gemensam finansiering av ett mer samlat sys-
tem för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.

-----
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§ 69 Dnr 2019.62/73

Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser rörande 
psykisk hälsa 2018, Västerbottens län - Region Västerbotten

AC Konsensus har tagit fram en Länsplan för psykisk hälsa 2018, med 
uppföljning av målområden från 2017 och aktivitetsplan för 2019. Pla-
nens övergripande syfte är att skapa långsiktiga förutsättningar för att 
främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och ge tillgång till insatser med 
hög kvalitet och bra kostnadseffektivitet till de som behöver vård och 
stöd. 

Representanter för Malå kommun har funnits med i arbetsgruppen som 
tagit fram handlingsplanen. De insatser som genomförs genom länspla-
nen berör även Malå kommuns medborgare.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 16/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: 
Malå kommun antar Länsplan för psykisk hälsa 2018.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun antar Länsplan för psykisk hälsa 2018.

-----
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§ 70

Ordföranden informerar

Statlig och regional närvaro i kommunerna

 Malå kommun lyfter inom ramen för Region 10 frågan om statlig när-
varo i kommunerna. Frågan om Region Västerbottens fysiska närva-
ro i kommunerna kommer att aktualiseras inom ramen för samarbetet 
inom Region 10.

Busslinje 24

 Arbetet med att upprätthålla kollektivtrafik mellan Malå och Arvidsjaur 
pågår. Region Norrbotten avser att inte finansiera sin del av linjen.

Strategiska samarbeten

 Under mandatperioden kommer beslut att behöva fattas om vilka 
samarbeten som Malå kommun ska prioritera. Det gäller bl a samar-
betet inom Region 10, samarbetet inom Skellefteåregionen och kom-
munsamverkan.

Målstyrd verksamhet

 Arbetet med att tydliggöra de politiskt styrda målsättningarna (styr-
kort) bör konkretiseras och samordnas mellan styrelse, nämnder och 
bolag.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 71

Anmälan av delegationsbeslut

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

ÄRENDE DELEGAT

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

Anställning och lönesättning av personal Marie Hedström
efter samråd med personalchef Niklas Hultdin

Ulrika Bergstedt
Maria Larsson
Lars Ekberg

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

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

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

Beslut om arbetsgivarens befogenheter om Lars Ekberg
diciplinpåföljd m m enligt AB § 11

Beslut om innehav av bisyssla enligt AB § 8 Lars Ekberg

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
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Omsättning av kommunens lån, d v s låna Lina Dahlbäck
upp belopp motsvarande belopp på de lån
som förfaller, samt lån inom ramen för in-
ternbanken

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

Bevilja/avslå ansökan om medfinansiering Jim Lundmark
av projekt upp till 20 000 kronor per projekt
/år

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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§ 72

Redovisning av meddelanden

Malå kommun/Kommunstyrelsen samt Krav om upprätthållande av 
barn- och utbildningsnämnden trafiken mellan Arvidsjaurs, 

Malå och Sorsele kommu-
ner - Region Västerbotten

Malå kommun/Administrativa avd Svarsskrivelse: Busslinje 
Malå - Arvidsjaur - Arvids-
jaurs kommun

Malå kommun/Administrativa avd Synpunkter på ansökan om 
koncession för ny 150 kV-
ledning mellan Bastusel 
och Slagnäs (samråd enl 6 
kap 4 § miljöbalken) - 
Sweco Environment AB

Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 190212, 190312
myndarnämnd

Malå kommun Verksamhetsberättelse 
2018/årsredovisning 2018

- KS
- BUN
- ON
- KFN
- MBN
- Mabo AB
- Meni AB

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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