
MALÅ MED ALLT SÅ NÄRA 
EN VÄLKOMNANDE OCH TRYGG KOMMUN DÄR UTVECKLING SKER!



VÄLKOMMEN ATT BO, LEVA OCH VERKA I MALÅ!
Vilka är vinsterna för dig och din familj om du väljer Malå?

Det är enkelt att bo och leva i Malå. Det finns en närhet mellan människor och det är nära till allt: affärer, sjuk-
stuga, tandläkare, skola, slalombacke, skoter- och skidspår samt jobb. Tack vare det förenklas vardagen så att 
du slipper stress och du sparar tid som du kan lägga på familjen, vänner och intressen. Närhet ger personliga 
möten, trygghet och bra service, från både kommunen, civila samhället, företag och organisationer.

Är du trött på bilköer, p-avgifter och höga boendekostnader kan Malå erbjuda unika boendemöjlig-
heter och ett rikt liv i en idylliskt vacker natur- och fritidsmiljö med Malån, skogar, sjöar och en levande 
landsbygd. Fjäll och hav är bara några timmar bort. Det samma gäller avståndet till större städer och 
universitet. Kommunikationerna är goda.

Malå är ett lugnt och tryggt samhälle att växa upp i. Här kan du verka i ett diversifierat näringsliv som kännetecknas 
av ett gott entreprenörskap, utveckling och tillväxt. Den offentliga sektorn är viktig. I Malå finns intressanta och 
utvecklande jobb både för dig som är akademiker och för dig som valt ett praktiskt yrke. Möjligheterna till sommar-
jobb, examensarbete och praktik är goda, liksom ungdomarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

I Malå finns en öppenhet, lyhördhet och ett inkluderande förhållningssätt – alla är välkomna och viktiga här: 
flickor och pojkar, kvinnor och män, äldre och unga, svensk- och utlandsfödda. Vi vill att du ska tro på din 
egen företagsamhet och framtid i Malå.

Nu satsas det på nyproduktion av hyrbostäder i Malå, men om du vill bo i egen villa finns det prisvärda hus att 
köpa, både i Malå samhälle och i byarna runt omkring. Det finns också tomter för småhus om du vill bygga nytt.

Vi på Inflyttar- och integrationsservice stödjer dig som är nyinflyttad i vår kommun och dina medföljande 
familjemedlemmar. Vi guidar dig in i det lokala samhället: underlättar kontakter med olika aktörer, ger infor-
mation om service och utbud i kommunen och erbjuder praktisk hjälp med att lära känna Malå. Vi arbetar 
nära Arbetsförmedlingen, som har kontor i kommunhuset, och arbetsgivarna.

Välkommen till Malå!

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar: inflyttarservice@mala.se

Foto: Malin Hedman.



SNABBFAKTA OM MALÅ KOMMUN/MÁLÁGE

• Malå kommun ligger i Västerbottens län, Lappland. 

• I Malå bor ca 3 100 invånare på en yta av 1 727,48 km².

• Malå samhälle är centralort och det finns mer än 70 
byar, de största är Adak, Rentjärn, Lainejaur, Rökå 
och Aspliden. 

• Kommer du med bil ligger Malå längs Väg 370.

• Bussförbindelser till Malå hittar du på www.tabussen.
nu. Via Bastuträsk finns tågförbindelse till Stockholm.  
www.sj.se. Det finns även flera flygplatser runt Malå: i 
Arvidsjaur, Lycksele och Skellefteå, www.sas.se, 
www.nextjet.se. Flygresan från Stockholm tar drygt 
en timme.

• De största näringarna är gruv- och mineralnäring, 
skogs-och träindustri, rennäring, handel och transport.

• Malåbor är födda i 50 länder. Malå är mångkulturellt.

• Nilaskolan är kommunens enda skola. Den ligger 
på 12:e plats i landet när det gäller lärartäthet enligt 
Lärarförbundets mätning och på 53 plats när det 
gäller andel pedagogiskt utbildade lärare (år 2017). 
Malås musik- och kulturskolan är bäst i Västerbotten 
och ligger på 16:e plats (år 2017).

• Köpeskilling för småhus, medelvärde i tkr: 379 (år 2017).

• Malå är den sydligaste skogssamebyn och sedan 
2010 samisk förvaltningskommun.

• Öppen arbetslöshet: 6,2 % (2017).

• Nyfödda i Malå: 31 barn (år 2017).
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Besöksadress: Storgatan 13, 930 70 Malå
Växel: 0953- 140 00 / Fax: 0953 -142 98
Hemsida: www.mala.se / www.visitmala.se

Foto: www.ricke.se Foto: Ingrid Sjöberg.

Foto, framsida: www.ricke.se

Följ oss på Facebook!Följ oss på YouTube



KULTUR OCH FRITID

Malå turistinformation

Skolgatan 2A

Tfn. 0953-142 91

Malå bibliotek

Skolgatan 2A

Tfn. 0953-142 00

Malå kulturskola

Skolgatan 2C

Tfn. 0953-140 98

Fritidsgården Kosmos

Skolgatan 2E

Tfn. 0953-141 00

Malå sporthall

Hotellgatan 

Tfn. 0953-141 25

Tjamstanvallen konstgräsplan

Hotellgatan 

Tfn. 0953-140 65

Malå ridhus

Storgatan 69 C

Tfn. 0953-140 65

Ishallen Iskristallen

Hotellgatan 

Tfn. 0953-140 65

Tjamstanbackarna  Laven 
Hotellgatan

Tfn. 0953-142 89

Tjamstan fritidsområde

Hotellgatan

Tfn. 0953-140 58

Foto: Malin Hedman.

Foto: www.ricke.se

Foto: www.ricke.se

Foto: www.ricke.se

Foto: Ingrid Sjöberg. Foto: Dynamedia.se
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06.00 - 23.00 alla dagar • www.jumpingym.se 

Kraftbolaget som 
ger dig ny energi

Jump-in to  
workout!

MALÅ – MED ALLT SÅ NÄRA!
Känner du till att det samiska ortsnamnet för Malå är Máláge? Att det i Adak är filmfestival på 40-tals biograf eller att 
det ibland körs snöskotrar på vattnet här? Visste du att den lave som tidigare användes som uppfodringsverk vid en gruva, 
numera utgör liftstation vid Tjamstanbackarna, en av områdets mest besökta skidanläggningar? Vet du, allt detta är inte 
bara sant utan också möjligt för dig att uppleva och utforska...

Till en början kan det upplevas märkligt att Malå, en både befolkningsmässigt och till ytan liten kommun, påstår att ”allt” är 
”så nära”. Men när du väl står där uppe på toppen av Tjamstanberget, mitt i Malå samhälle, blir närheten och den härliga 
mixen av möjligheter för en lyckad vistelse påtaglig. På bara några sekunder kan din blick fånga den storslagna lappländska 
naturen. Skog, vattendrag, berg och myr. Detta i direkt anslutning till samhället som sjuder av liv. Här pågår produktion av 
både varor och tjänster, shopping, nöje, skola och omsorg. Kombinationen av stillhet och rörelse upplevs ofta både spän-
nande och harmonisk på samma gång.

Allt mellan fjäll och hav finns här. Lugn och ro eller aktivitet, valet är ditt. Ta del av naturen som är nära och tillgänglig. Ett bra 
och lättåtkomligt vatten med gott bestånd för fiske, möjlighet att vandra, köra skoter, åka skidor, skridskor och sparka. Upplev 
vardagen, norrskenet eller bara lyssna på tystnaden. Under året arrangeras också en mängd lokala evenemang: kultur, motor, 
natur, idrott. Innehållet varierar självklart, men utfallet är alltid detsamma – liv, rörelse och möten mellan människor.

I Malå finns Sveriges sydligaste skogssameby. Den ingår som en del av Sápmi, det område där samer bor, verkar och utövar sin 
näring och kultur. Lappstaden, bestående av 20 kåtor och 21 härbren, är ett exempel på typiskt samiskt kulturliv. Ett annat är natur-
skönt belägna Koppsele, ett av kommunens äldsta samevisten, som fortfarande bjuder på en äkta, naturlig och levande historia.

Oavsett om du besöker oss för en stund, eller om du låter kommunens möjligheter bli din vardag, är du varmt välkommen till Malå!

Kultur- och fritidsavdelningen (se även: www.visitmala.se)

”Jag är själv hemvändare och träffade Albin under mina studier i Umeå. Han såg en jobbannons om vindkraftstekniker med placering i Malå och 
då väcktes tanken på att flytta hit, så han sökte och fick jobbet. Jag visste att jag trivdes i Malå efter en bra uppväxt här samt att mina föräldrar 
och morföräldrar bodde kvar, så jag tvekade inte att flytta! Dessutom hade jag häst, vilket gjorde att allt skulle förenklas med möjligheten till 
häst i närheten av bostaden. Det som tilltalar både mig och Albin är framförallt ”riktiga vintrar” för en längre skotersäsong, då skoter är ett stort 
intresse, sedan slalombacken mitt i samhället och jakten. Arbetet är en viktig pusselbit, som också föll på plats efter att vi flyttat hit och fått barn.”

– Lina, ekonomichef Malå kommun.



Starta, driva, köpa eller sälja ditt företag?
Vi erbjuder rådgivning, redovisning och revision.

Välkommen att kontakta oss redan idag!

Torget Malå • 0953-107 45 • www.revisorcompaniet.se

JOBBA I MALÅ!
Tillsammans med näringslivet, offentliga arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Företagarna i Malå, utbildningssamord-
nare, myndigheter, fackförbund och i samverkan med andra kommuner, kan vi på Malå kommun påverka utvecklingen i 
Malå och i regionen.

Varje aktör har egna nätverk, unika behovsanalyser och kunskapsunderlag. Genom ökad samordning och samverkan skapas 
samordningsvinster, lärande och kraftsamling kring gemensamma utmaningar. Samarbetet utgör samtidigt ett forum för 
lärande och erfarenhetsutbyte kring kompetensförsörjningsfrågor.

Inom de kommande sex åren behöver Malå kommun rekrytera ca 60 medarbetare: lärare, undersköterskor, bygglovshandläg-
gare, förskolelärare, förskolechef, lokalvårdare, administratörer, handledare, fastighetsskötare, receptionist, elevassistenter, löne-
administratörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, boendehandledare, ekonomibiträden, socionomer, omsorgschef, ekonom, 
personalchef och kommunchef.

Övriga offentliga arbetsgivare söker läkare, tandläkare, sjuksköterskor m m. 

I näringslivet finns behov av ingenjörer, ekonomer, systemvetare, IT-utvecklare, maskinister, chaufförer, kockar, hantverkare, 
och företagare.

MALÅS NÄRINGSLIV ÄR BRETT OCH DYNAMISKT 

Malå kommun har ca 400 medarbetare fördelat på ca 70 yrken och utgör den största arbetsgivaren i kommunen. Andra offentliga 
arbetsgivare är exempelvis Västerbottens läns landsting med ca 35 anställda. SGU, Sveriges Geologiska Undersökning och Arbets-
förmedlingen är exempel på statliga arbetsgivare i kommunen.

Näringslivet är differentierat. Här finns stora företag som Bennys Gräv AB, ett entreprenadföretag med cirka 130 anställda. Flera 
transport- och logistikföretag är etablerade på orten och i närområdet, vilket ger god tillgång till olika transporttjänster. I Malå finns 
också Setra Group, som är ett av Sveriges största träindustriföretag med sågverk och ca 90 lokalt anställda i Malå.

Hultdin System med ett 70-tal anställda är en ledande tillverkare av redskap och inbyggnadskomponenter för skogs- och entrepre-
nadmaskiner. Guideline Geo ett teknikföretag med FoU och internationell marknad, med ca 45 anställda.

Utöver ovannämnda företag finns 120 småföretag med arbetstillfällen inom handelsbranschen, hälsa, wellness, besöksnäring, skogsnä-
ring, energi, rennäring och transport. Inom pendlingsavstånd, 25 km, finns Kristinebergsgruvan New Boliden.

Lediga jobb i Malå hittar du i platsbanken på Arbetsförmedlingen www.arbetsformedlingen.se

Foto: www.ricke.se Foto: www.ricke.se

Foto: Jan Asplund.



Öppettider: mån-fred 7.00–16.00  Lunch 12.00–13.00 • Tel 0953-344 44 • Slangjour 070-218 16 45

Företaget i Malå som konstruerar och 
bygger till gruva och skogsindustri. Vi utför 
CAD-ritningar samt reparerar och servar 
entreprenadmaskiner. Vi har även butik 
med slangservice, gasol, olja, verktyg samt 
skogstillbehör. Välkommen!

AGA Gasdepå • Hydraulslangar • Lager & oljor  
•Stihl • Ryobi • CAD-tjänster

FRAMTIDSTRO OCH 
PLATSFÖRDELAR
Det går bra för företagen i Malå och i närområdet, vilket 
skapar möjligheter till utveckling för näringslivet och kommu-
nen. Många väljer att starta företag i Malå, vilket signalerar 
framtidstro.

Här finns plats för expansion och för nyetableringar till förmånliga 
fastighetspriser. Industriområdena är flexibla och tomterna kan 
anpassas efter behov. Malå har inte samma personalomsättnings-
kostnader som exempelvis Stockholm och Mälardalsområdet. 
Kommunen har dessutom lägre lokalkostnader och ligger i 
landets bästa stödområde (stödområde A) – vilket innebär större 
möjligheter till stöd för investeringar och rekryteringar.

Är du intresserad av att driva företag i Malå eller har andra frågor 
och funderingar, vänligen kontakta Utvecklingsavdelningen på 
0953-140 00.
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Foto: Linn Fjellner.

Foto: Linn Fjellner. Foto: Linn Fjellner.



UTBILDNING
”Malå med allting så nära” lyder Malås slogan och det stämmer också för förskola och skola, vars lokaler ligger i nära 
anslutning till fina skidspår, slalombacke, fotbollsplan med konstgräs, ishall och sport- och simhall.

Föräldrar som lämnar sina barn på förskola eller skola i Malå ska kunna känna sig trygga med att barnen blir sedda och 
får den hjälp de behöver för att utveckla såväl kunskaper som social kompetens. Personalen på förskolorna i Malå jobbar 
ofta tema-/projektinriktat. En av förskolorna arbetar till exempel med ett hembygdsprojekt, vilket innebär att personalen 
erbjuder en miljö som stimulerar barnens känsla för sin hembygd och det samiska språket och kulturen. Närheten till en 
berikande natur nyttjas flitigt av samtliga förskolor.

Grundskolans verksamheter F–9 ligger samlade inom ett litet område centralt i samhället. I dessa lokaler sker undervisning i 
relativt små grupper där varje individ kan synas och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Inom grundskolan, Nilaskolan, bedrivs 
samisk integrering och skolan erbjuder undervisning i nord-, syd- och umesamiska. Personalen är i hög grad legitimerad och vi 
har låg omsättning av lärare. Vi har i många år satsat på gemensam fortbildning av skolans personal på något som vi kallar pe-
dagogiska eftermiddagar. Dessa äger rum en gång i månaden, syftet är att skapa en röd tråd genom hela grundskolan för att 
ge samtliga elever bästa förutsättningar för fortsatt lärande. De senaste åren har vi samlats kring utvecklingsområdena formativ 
bedömning, språkutvecklande arbetssätt och inkludering. Vi har numera också en-till-en-lösning från årskurs 4 och uppåt, och 
vi ligger långt framme när det gäller pedagogisk användning av IT.

Vi kommer i framtiden att behöva förskollärare, lärare, fritidspedagoger och studie- och yrkesvägledare.

Funderar du på att flytta till Malå och har frågor om skolan eller är du intresserad av att jobba inom utbildningsförvalt-
ningen, vänligen kontakta skolexpeditionen på 0953-140 80.

måndag–fredag 8–21  
lördag–söndag 9–21 Malå

Matbutiken mitt i Malå
Bageri, konditori, kök, kallskänk, delikatess 
och stor avdelning för Hem&Fritid

måndag–fredag 8–21  måndag–fredag 8–21  
lördag–söndag 9–21lördag–söndag 9–21

Matbutiken mitt i Malå

Foto: Ingrid Sjöberg. Foto: www.ricke.se



”Det är tryggt att bo i Malå. Jag har en social tvååring 
som gärna hejar på folk. Här tycker jag att de är hjärtliga, 
bjuder på ett leende, hälsar tillbaka och en del tar sig även 
tid att stanna och prata med honom. Det känns skönt att 
veta vilka han kommer att gå i förskola och skola med och 
vilka föräldrarna är. Vi är jättenöjda med Älgen, hans för-
skola, grundskolan är lämpligt stor och har många duktiga 
pedagoger. Det finns ett visst utbud av idrottsaktiviteter 
för barn tack vare Malå IF och duktiga eldsjälar.”

– Magdalena, mamma till en tvåårig pojke, högstadielärare Malå kommun.

www.mala.se

Foto: Ingrid Sjöberg.

Foto: Ingrid Sjöberg.
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Malå Energi och  
Industri AB

Storgatan 13, 930 70 Malå



Foto: Linn Fjellner. Foto: Ingrid Sjöberg.

Foto: Ingrid Sjöberg.

Foto: Malin Hedberg.Foto: Linn Fjellner.
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Vi söker dig 
som vill göra 
skillnad.
Hjälp oss bygga 
världens  
bästa hälsa.

Folktandvården behöver dig!
Utbilda dig till ett jobb hos oss. Västerbottens läns landsting behöver 
tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister till hela länet!

För information om utbildningsmöjligheter:
www.umu.se/utbildning – sök program
www.skola.umea.se/komvux – sök tandsköterska
www.vll.se/startsida/jobb-och-utbildning

www.vll.se

VÅRD OCH OMSORG MED NÄRHET
Malå kommun erbjuder en välfungerande vård och omsorg med hög kvalitet där varje människas individuella behov 
bemöts och tillgodoses. I Malå kommun sker arbetet i team.

I kommunen finns särskilda boenden, demensboende, hemtjänst, hemsjukvård och personliga assistentgrupper.

På alla särskilda boenden synliggörs det samiska, i synnerhet den satsning som sker på det boende som är kombinerat med 
seniorboende, där många samer bor. Där sker samiskt inspirerade aktiviteter via en person som är timanställd av kommunen. I 
kommunen finns en grupp äldre som träffas i syfte att dokumentera och bevara samisk kunskap för kommande generationer.

Vi har ett unikt samarbete mellan kommun och landsting. Malå sjukstugas akutavdelning drivs gemensamt tillsammans 
med ett av kommunens särskilda boende. 

Alla anställda erbjuds heltidsanställningar och schemaläggning sker i Time Care.

Socialtjänsten i Malå är placerad mitt i samhället och som socialsekreterare har du varierande arbetsuppgifter och ett 
nära samarbete med såväl klienter som övriga myndigheter. Vi är en liten arbetsgrupp där vi stöttar och tar lärdom av 
varandra, med klienten i fokus. 

Som socionom i Malå finns även andra möjligheter till arbete, bland annat på något av kommunens boenden för 
ensamkommande barn.

Är du intresserad av att jobba hos oss, vänligen ringa 0953-14000 eller skicka e-post till omsorgen@mala.se

Foto: Aleksandra Simanovskaya.
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Äntligen ett ”fjäll”  
nära stan!

Vakna och ät frukost med utsikt över 
Tjamstanbackarna. På med skidorna och 

ut i pisten, bamsebacken finns för de små.
 

Kombinera er vistelse eller konferens med 
natursköna aktiviteter såsom snöskovand-

ring, möte med renar och den samiska 
kulturen, utomhuscurling, guidade skoter-

turer, isfiske eller en rolig 5-kamp.
 

Efter en härlig dag ute i friska luften så 
går ni in på hotellet och bastar och badar 

i vår utomhusbadtunna. 
Middagen står serverad i restaurang  

Tallkotten, smaklig måltid!
Avsluta med en god dryck i baren, lekrum-

met är öppet hela kvällen för de små.

Hotellstuga Längdskidor 

Relax med bastu  
och badtunna

Utomhuscurling

SkoterturerCampingstuga

Hotellrum

Restaurang Tallkotten

MALÅ Hotel & SkiEvent

Malå Hotell               
Hotellgatan 6, 930 70 Malå

info@malahotell.se
www.malahotell.se

0953-417 00

Gilla oss på Facebook


