
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-10-05 (45) 

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 15.10 
 
Ajournering Kl 09.20 - 09.30 kaffe 
 Kl 10.35 - 10.40 
 Kl 11.55 - 12.55 lunch 
 Kl 13.00 - 13.30 Länsstyrelsen/Sara Vård Edvall informerar digitalt 

om projektet Fossilfria transporter 
 Kl 14.15 - 14.20 
 
Beslutande Lennart Gustavsson (V) 
 Siv Stenberg (V) 
 Petter Hultdin (V), kl 8.05 - 15.10 
 Charlotte Hultdin (S), ersättare för Petter Hultdin, kl 8.00 - 8.05 
 Mikael Abrahamsson (S) 
 Ylva Olofsson (S) 
 Jeanette Norberg (S) 
 Cecilia F Stenlund (L) 
 Stefan Lundgren (L) 
 Arne Hellsten (ML) 
 
Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Ebbe Bergstedt, kultur o tekn enh, § 111 
 Catrin Björck, sekr Ella-Marit Pilto, avd chef/allm avd, § 112 
 A-K Horney, utveckl o arb markn chef, § 106,112,113-115 Lars Grundberg, tekn chef, § 112 
 Daniel Risberg, VD Mabo AB, § 107 Charlotte Hultdin (S), ej tjg ers kl 8.05-15.10 
 Johnny Önnerlöv, VD Meni AB, § 107 
 
Utses att justera Stefan Lundgren, ersättare Ylva Olofsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag den 13 oktober 2021, kl 13.00 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 103 - 130 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Lennart Gustavsson    
      
 Justerande     
  Stefan Lundgren    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-10-05 
 
Anslag sätts upp  2021-10-13 Anslag tas ner 2021-11-04 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 103     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande tillägg. 
 
* Anmälan av kompletterande beslutanderätt - Beslut om omedelbart 

omhändertagande av den som är under 20 år när beslut av sociala ut-
skottet inte kan avvaktas. 

 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns med följande tillägg. 
 

* Anmälan av kompletterande beslutanderätt - Beslut om omedelbart 
omhändertagande av den som är under 20 år när beslut av sociala 
utskottet inte kan avvaktas. 

 
----- 

2



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 104    Dnr 2021.164/04 
 
Delårsrapport, januari - augusti 2021 - Kommunstyrelsen 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för tiden 
januari - augusti år 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Delårsrapporten för tiden januari - augusti år 
2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Delårsrapporten för tiden januari - augusti år 2021 för kommunstyrel-

sens verksamhetsområde godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 105    Dnr 2021.165/04 
 
Delårsrapport, januari - augusti 2021 - Malå kommun 
 
Delårsrapport för perioden januari - augusti 2021 för Malå kommun har  
upprättats av nämnder och bolag. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Delårsrapporten för tiden januari - augusti år 
2021 för Malå kommun godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Delårsrapporten för tiden januari - augusti år 2021 för Malå kommun 

godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2021-10-05 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 106    Dnr 2021.98/01 
 
Fastställande av Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 
 
Ny regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020 - 2030, Västerbot-
ten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft, har anta-
gits av regionfullmäktige. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2020 
- 2030) riktar sig till hela Västerbottens län, en hållbar region, inom vilka 
de olika kommunernas behov skiljer sig åt. Mål, behov och prioriteringar 
måste därför anpassas efter varje kommuns specifika förutsättningar.  
 
Malå kommun har genomfört analys- och skrivprocessen på tjänsteper-
sonnivå. Funktioner från olika avdelningar har bidragit med framtagning 
av en ny Lokal utvecklingsstrategi (LUS) 2030. Malå kommuns Över-
siktsplan (ÖP) utgör kommunens övergripande strategiska dokument. 
Malå kommuns LUS har samordnats med ÖP och anpassats utifrån 
RUS för Västerbottens län 2020 - 2030. Kommunstyrelsens politiker har 
gjort prioritering av globala mål och indikatorer med sikte mot Malå 
2030 – En levande plats och En cirkulär plats. Representanter för nä-
ringslivet i Malå kommun och det kommunala bolaget Meni AB har in-
kommit med synpunkter, vilka i möjligaste mån har beaktats. Innehållet i 
LUS har samordnats med Malå kommuns integrationsstrategi och med 
förslaget till reviderad Serviceplan för Malå kommun samt med Malå 
kommuns yttrande över ny Regional Livsmedelsstrategi, som är under 
framtagande av Region Västerbotten. LUS ska vara vägledande i ut-
vecklingsarbetet fram till 2030. Malå – en attraktiv HÄR olikheter skapar 
utvecklingskraft. Vår gemensamma strategi ska fungera som en kom-
pass och ett verktyg för alla verksamheter och aktörer i kommunen, i 
det dagliga utvecklingsarbetet samt vid ansökan av projektmedel ur in-
ternationella, nationella och regionala fonder och program.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 75 att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning, där det bör framgå om mätetalen är lokala el-
ler kommer från Kolada, och säkerställa att samtliga verksamheter kan 
följa upp mätetalen.  
 
Följande justeringar har gjorts sedan ärendet återremitterades (sidhän-
visning fullständig version). 
 
Sid 22 - 23: 
 
- Prioriterade mätetal från workshop med kommunstyrelsen 2021-03-31. 

Referensvärden hämtade från Kolada, kvinnor och män i belysning 
samt från kommunens egen statistik. Uppgift kompletterad i strategin. 
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Kommunstyrelsen 2021-10-05 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

- Mätetalet under mål 13 ”75 % av alla möten ska genomföras digitalt” 
har tagits bort då uppföljningen blir svår och det kanske egentligen är 
mer ett mål. 

 
- Ytterligare mätetal kopplade till de övergripande målen; En levande 

plats år 2030, En cirkulär plats år 2030. Referensvärden hämtat från 
Kolada och Jordbruksverkets statistikdatabas. Uppgift kompletterad i 
strategin. 

 
- Mätetalet under mål 2 ”Jordbrukets och skogsbrukets omsättning” har 

omformulerats något utifrån tillgången till referensvärden, vilka också 
uppdaterats. 

 
- Mätetalet under mål 2 ”De förädlande livsmedelsföretagens omsätt-

ning”, hade inte Region Västerbotten möjlighet att leverera referens-
värden på, det togs bort.  

 
Sid 24 - 25: 
 
- Mätetalen under mål 3 ”Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, 

diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna” samt ”Dödlighet i själv-
mord” samt ”Nedsatt psykotiskt välbefinnande bland skolelever” åter-
fanns inte referensvärden på, så de togs bort. 

 
- Samtliga mätetal under mål 4 God utbildning för alla, har omarbetats 

tillsammans med chef för barn- och utbildningsavdelningen. 
 
- Mätetalet under mål 7 ”Förnybara och biobaserade energikällor (Ingen 

fossil kol och olja till uppvärmning och elproduktion)” saknade refe-
rensvärde, det togs bort. 

 
Sid 26: 
 
- Mätetalet under mål 9 ”Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som an-

del av BNP och per capita*” hade inte Region Västerbotten möjlighet 
att leverera referensvärden på, så det togs bort. Även mätetalet ”Ytan 
med fungerande mobiltelefonnät ska öka” med tillhörande referensvär-
de har omformulerats för att möjliggöra uppföljning.  

 
Utöver ovan nämnda justeringar har även redaktionell översyn samt 
layout färdigställts, både i huvudversion och populärversion. 
 
Bedömning 
 
En lokal utvecklingsstrategi är en vägvisare. Processen och strategin 
bygger på en gemensam syn på kommunens mål, behov och priorite- 
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ringar, och öppnar upp för samtal, samsyn, samarbete och samhand-
ling. LUS öppnar därmed upp för transparent samarbete för platsbase-
rad hållbar utveckling och tillväxt i Malå centralort och hela Malåbygden. 
Vi tillsammans, med olika aktörer/parter utanför den egna kommunorga-
nisationen, är Malå, en kommun och plats HÄR olikheter skapar utveck-
lingskraft.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 32/21. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 10/21. 
Sociala utskottets protokoll, § 9/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 75/21. 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 54/21. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 13/21. 
Sociala utskottets protokoll, § 13/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Lokal ut-
vecklingsstrategi för Malå kommun 2030 fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 fastställs. 
 
----- 
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§ 107    Dnr 2021.162/04 
 
Åtgärdsplan för att få ekonomin i balans - Malåbostaden AB samt Malå 
Energi- och Industri AB  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28, § 38 att: 
 
Till nästa kommunfullmäktigesammanträde ska VD för Meni AB och VD 
för Mabo AB komma tillbaka med en åtgärdsplan för att få ekonomin i 
balans. 
 
Respektive VD för bolagen har inkommit med åtgärdsplaner. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Åtgärdsplanerna godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Åtgärdsplanerna godkänns. 
 
----- 
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§ 108    Dnr 2021.139/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2021 
 
Kommunstyrelsens investeringsplan för 2021 revideras enligt följande. 
 
Utgår: Asbestsanering simhall och inköp av gräsklippare samt tak 

Grytan. 
 
Tillkommer: Investering av stängsel runt kommunförrådet för att undvi-

ka att obehöriga har tillträde till området. 
 

Ombyggnad av arbetsförmedlingens lokaler i kommunhu-
set för att inrymma Malåbostadens personal i lokalen. 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 59/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Kommunstyrelsens investeringsplan 2021 godkänd 2021-02-23, § 10 
upphör att gälla. Kommunstyrelsens nya investeringsplan 2021 god-
känns. 
 
BESLUT 
 
- Kommunstyrelsens investeringsplan 2021 godkänd 2021-02-23, § 10 

upphör att gälla. 
 
- Kommunstyrelsens nya investeringsplan 2021 godkänns. 
 
----- 
 
PROTOKOLLSANTECKNING 
 
Lennart Gustavsson (V): Ombyggnad av arbetsförmedlingens lokaler i 
kommunhuset för att inrymma Malåbostadens personal i lokalen bör 
ske med nyttjande av befintlig entré. 
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Kommunstyrelsen 2021-10-05 
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§ 109    Dnr 2021.140/00 
 
Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning 
 
Utifrån den organisationsförändring som pågår ändras titulaturen för en 
del delegater. 
 
Delegationer som förslås att tas bort: 
 
5.5 Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyrkan av/avslag på ansökan 
om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen - Länsstyrelsen har tagit 
bort remissförfarandet till kommunerna och kommer inte längre att be-
gära in yttranden. 
 
19.4 Föreläggande när skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång - Skol-
lagen 7 kap 23 § (ska beslutas av kommunstyrelsen) 
 
Delegationer som föreslås att förändras: 
 
3.1 Flytta fordon i vissa fall - Lag om flyttning av fordon (1982:129) (tidi-
gare benämning ”fordonsvrak”) 
 
22.7 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat sätt än 
som anges i skollagen - Rektor (låg tidigare på skolchef) 
 
22.8 Återkallelse av sådant medgivande - Rektor (låg tidigare på skol-
chef) 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 61/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Delegationsförteckningen fastställs. 
 
BESLUT 
 
- Delegationsförteckningen fastställs. 
 
----- 
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§ 110    Dnr 2021.138/77 
 
Fastställande av Folkhälsopolitiskt program för Malå kommunkoncern 
2022 – 2026  
 
Riksdagen beslutade i juni 2018 om ett omformulerat övergripande folk-
hälsomål och en reviderad målstruktur för folkhälsopolitiken. Syftet med 
förändringen var att skapa en mer långsiktig och förebyggande struktur 
för en mer jämlik hälsa i hela befolkningen och som underlättar folkhäl-
soarbetet på samtliga samhällsnivåer. Målet är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsorådet anser 
att Malå kommun kan bidra på sitt sätt till att skapa dessa samhälleliga 
förutsättningar genom att upprätta ett lokalt folkhälsopolitiskt program. 
 
Förslaget har varit ute på remiss till de politiska partierna i Malå kom-
mun. Liberalerna har inkommit med synpunkter vilka har beaktats i för-
slaget till det folkhälsopolitiska programmet. 
 
Malå kommunkoncerns folkhälsopolitiska program ska vara en naturlig 
del i beslutsprocessen då beslut ska fattas som påverkar invånarnas 
livsvillkor och levnadsvanor i Malå kommun. Syftet med programmet är 
att strukturera, effektivisera och synliggöra kommunens folkhälsoarbete. 
Programmet är tänkt att förtydliga och stärka folkhälsorådets roll som 
pådrivare i hela kommunen för att folkhälsoarbete genomförs. Ärendet 
är neutralt ur ett könsperspektiv. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Inger Selins tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 60/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till Folkhälsopolitiskt program för Malå kommunkon-
cern och dess invånare 2022 - 2026 fastställs. Tidigare fastställd sam-
mansättning av Folkhälsorådet upphör att gälla.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till Folkhälsopolitiskt program för Malå kommunkon-

cern och dess invånare 2022 - 2026 fastställs. 
 
- Tidigare fastställd sammansättning av Folkhälsorådet upphör att gälla. 
 
----- 
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§ 111    Dnr 2021.142/82 
 
Tillsättande av ny arbetsgrupp med styrgrupp för projektering av ett 
framtida badhus i Malå kommun  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-12, § 7 att teknisk chef får i upp-
drag att bilda en utredningsgrupp för att ta fram förslag till beslut gällan-
de simhall. 
 
Gruppen har tidigare redovisat målbild med handlingsplan och tidplan: 
 
KS 2019-06-04, § 77, dnr 2019.104/82 
KS 2020-09-08, § 102, dnr 2020.124/82 
KS 2021-03-30, § 54, dnr 2021.65/10. 
 
Vid redovisningarna har statusen för badhuset och inventering av as-
best redovisats samt att tidplanen har justerats. 
 
Under 2021 har upphandlingen asbestsanering uppskjutits t v (föreslås 
att genomföras i samband med projektet badhuset, rivning, renovering, 
nybyggnation). 
 
Nuläget 
 
Med utgångspunkt från tidigare redovisningar bedöms inte en renove-
ring av befintlig anläggning vara en hållbar långsiktig lösning för Malå 
kommuns badhus. 
 
Utredningsgruppen föreslår att en ny arbetsgrupp med styrgrupp tillsätts 
med ett tydligt uppdrag att ta fram mål, vision och en ekonomisk hållbar 
plan för att projektera ett framtida badhus för Malå kommun. 
 
Arbetsgruppen och styrgruppen bör vara representerade av represen-
tanter både för politiska partierna och kommunens ledning, men även 
externa konsulter måste kunna knytas till arbetsgruppen.  
 
I uppdraget bör framgå att även ta fram planer för befintlig anläggning 
kopplat mot det alternativ som man kommer fram till om badhuset. 
 
De ekonomiska aspekterna måste tydliggöras och säkerställas. Följan-
de redovisas kapitalkostnaderna vid en investering på 100 miljoner kr 
och med en genomsnittlig avskrivningstid på 30 år. 

  

Lennart G, Jim L, Lina D, Anna-
Karin H, Lars G, Ebbe B
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Tidsaspekten föreslås att under nästa mandatperiod påbörja upphand-
ling och projektering samt att färdigställning kan ske senast år 2028. 
 
Utredning byggnation simhall/sporthall/utebad redovisas september 
2022. 
 
Medel måste avsättas för arbetsgruppens behov. 
 
Bedömning 
 
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både kvinnor 
och män som har behov av tillgång till och nyttjande av ett badhus. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, 58/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Ny arbetsgrupp med styrgrupp med uppdrag 
att ta fram mål, vision och en ekonomisk hållbar plan för att projektera 
ett framtida badhus för Malå kommun tillsätts. Nuvarande arbetsgrupp 
avvecklas. Kommunchefen får i uppdrag att bereda förslag till framtida 
arbetsformer. 
 
Petter Hultdin (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Ny ar-
betsgrupp med styrgrupp med uppdrag att ta fram mål, vision och en 
ekonomisk hållbar plan för att projektera ett framtida badhus för Malå 
kommun tillsätts. Nuvarande arbetsgrupp avvecklas. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Lennart Gustavssons förslag. 
 
BESLUT 
 
- Ny arbetsgrupp med styrgrupp med uppdrag att ta fram mål, vision 

och en ekonomisk hållbar plan för att projektera ett framtida badhus 
för Malå kommun tillsätts. 

 

kapitalkostnad år 1 kapitalkostnad år 2 kapitalkostnad år 3
Räntesats avskrivning ränta totalt avskrivning ränta totalt avskrivning ränta totalt

1,5 3333333 1476667 4810000 3333333 1426667 4760000 3333333 1376667 4710000
2,5 3333333 2461667 5795000 3333333 2377667 5711000 3333333 2294667 5628000

Investeringskostnad 100 miljoner kr genomsnittlig avskrivningstid 30 år
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- Nuvarande arbetsgrupp avvecklas. 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att bereda förslag till framtida arbetsfor-

mer. 
 
----- 
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§ 112    Dnr 2021.159/10 
 
Information om framtagande av uppdragsplaner 2022 - 2026 inom all-
männa avdelningen  
 
Den nya tjänsteorganisationen trädde i kraft sommaren 2020. En MBL 
11-förhandling hölls 2020-10-15 där organisationsförändring, chefs-
struktur och titulatur i den nya organisationen fastställdes. Utifrån dessa 
förutsättningar har arbetet med att formalisera effektiva och samordna-
de verksamheter påbörjats. Som ett led i detta arbete behöver styrdoku-
ment för respektive enhet under allmänna avdelningen skapas och syn-
liggöras. Information om arbetet med uppdragsplaner för kultur och tek-
nisk enhet samt utvecklings- och arbetsmarknadsenheten delges kom-
munstyrelsen. Uppdragsplan för administrativa enheten är ännu inte på-
börjad då det pågår en process för formaliseringen av kundtjänst. När 
denna process är klar startar arbetet med en uppdragsplan även för ad-
ministrativa enheten.  
 
Arbetet med att formalisera en uppdragsplan för enheterna är påbörjat 
och kommer att fastställs vid ett senare tillfälle. Syftet med att skapa 
uppdragsplaner för respektive enhet är att ge tjänsteperson och politiker 
en samlad och tydlig bild av verksamheterna, vilka behov som finns för 
fortsatt drift, ekonomiska förutsättningar och investeringar utifrån det 
uppdrag, inriktning och kvalitet som fullmäktige har fastställt. 
 
I avdelningssamverkansgruppens - allmänna avdelningen - sammanträ-
de 2021-09-09, § 21 framfördes att Vision och Kommunal saknar löpan-
de information om arbetet runt samordningen av verksamheterna inom 
allmänna avdelningen. Arbetet med uppdragsbeskrivningar bör göras 
inom samtliga tre enheter, även om det pågår andra processer. Om för-
utsättningarna för enheterna ändras framöver så får uppdragsbeskriv-
ningarna revideras då. 
 
Bedömning 
 
Ärendet bedöms könsneutralt och påverkar flickor/kvinnor och pojkar/ 
män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ella-Marit Piltos tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen om allmänna avdelningens ar-
bete med framtagande av uppdragsplaner 2022 - 2026 noteras. 

  

Ella-Marit Pilto
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  Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 

 

BESLUT 
 
- Informationen om allmänna avdelningens arbete med framtagande av 

uppdragsplaner 2022 - 2026 noteras. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 113    Dnr 2021.148/08 
 
Tecknande av projektparts godkännande av deltagande i Vinnovapro-
jektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning, steg 3  
 
Luleå tekniska universitet, Centrum för distansöverbryggande teknik vid 
LTU driver projektet Rural ICT Testbed – #fulltäckning tillsammans med 
samarbetspartners från akademi, industri, offentlig sektor och använ-
darorganisationer. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för god 
mobiltäckning i hela landet och arbetar såväl med tekniska lösningar 
som påverkans- och policyarbete. Hemsidan www.fulltäckning.se be-
skriver det arbete som hittills bedrivits och resultatet. 
 
VINNOVA har beslutat om en ny fas, steg 3, under perioden 1 februari 
2021 till 31 januari 2023 med 20 MSEK i kontant finansiering. Fokus för 
denna fas är uppskalning och att idéer och lösningar tas närmare mark-
naden. Konkret omfattar planerna för denna fas bl a utbyggnad av hög-
mast- och off grid-lösningar i glesbygder där kommersiell utbyggnad in-
te ser ut att bli av. 
 
Malå kommun med flera kommuner inbjuds nu till deltagande i projektet 
där en möjlig utveckling är en utbyggnad på utvalda platser. Deltagande 
i projektet innebär att kommunerna blir del i projektet och att budget till-
delas efter de principer projektägaren Luleå tekniska universitet ställt 
upp. Utöver detta förväntas respektive part medverka i projektet med 
egen tid motsvarande en kostnad om 200 000 SEK över två år, tidspe-
rioden 2021 - 2023. Det noteras också att projektet är berett att delfi-
nansiera installationer med projektmedel från VINNOVA med 30 % av 
totalkostnaden. 
 
Våren 2021 genomförde utvecklings- och arbetsmarknadsenheten en 
kartläggning av mobiltäckning i Malå kommun genom att per telefon till-
fråga hushåll i ett antal byar. Resultatet av behovskartläggningen visar 
att vissa byar helt saknar mobiltäckning och att det i andra byar finns 
mobiltäckning i viss del av byggnaden. I ett antal byar finns god mobil-
täckning. På grund av pandemin har antalet personer som jobbar på di-
stans från fast boende och fritidshus i Malå kommun ökat. I ett av de till-
frågade hushållen var antalet distansarbetande 25 personer. Vår rund-
ringning till hushållen har skapat förväntningar på återkoppling och åt-
gärder. 
 
Bedömning 
 
På samma sätt som kommunen har tagit ledartröjan i bredbandsutbygg-
naden bör vi också ta det när det gäller att påverka kommunens mobil-
täckning. I dag har ingen av de stora operatörerna något samhällsan-
svar utan alla investeringar sker utifrån lönsamhet. Att delta som part i 

Anna-Karin Horney
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#fulltäckning kan ge Malå kommun tillgång till kompetens, påverkans-
möjligheter och även möjlighet till att göra satsningar i områden. 
 
Både Vasa Vind och ekonomiska föreningen Vårvind har visat intresse 
för att undersöka möjligheten till att etablera en teknisk lösning för att 
förstärka täckningen i vissa områden. Dock har Vasa Vind uttryckt tvek-
samhet till #fulltäckning, bl a till budgeten och dess fördelning samt att 
presenterad budget bör kunna inrymma resurser till förstudie. Med hjälp 
av #fulltäckning kan dock nästa steg vara att genomföra en studie för 
att ge förutsättningarna för en eventuell fortsättning. Det kräver emeller-
tid att projektmedverkan är prioriterad av kommunstyrelsen och att 
tjänstepersoner med kompetens inom området avsätter tid för detta 
uppdrag, inte minst för att Malå kommun ska uppnå målet med förstudi-
en och säkra medfinansieringen. Medverkan i #fulltäckning ligger i linje 
med Lokal utvecklingsstrategi Malå 2030 (LUS) och de föreslagna prio-
riteringarna Malå en kommun med platsbaserad hållbar näringslivsut-
veckling och Malå, en plats med hållbara livsmiljöer att bo, leva och ver-
ka i. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 53/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Ärendet återremitteras för komplettering av öv-
riga kommuners deltagande samt kompetensbehov. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslag på frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 
 
BESLUT 
 
- Ärendet återremitteras för komplettering av övriga kommuners delta-

gande samt kompetensbehov. 
 
----- 
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§ 114    Dnr 2021.147/04 
 
Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival i Malå 2022 - Gold of 
Lapland ekonomisk förening  
 
Gold of Lapland ekonomisk förening ansöker om medfinansiering av 
Vinterfestival i Malå 2022 med 70 000 SEK. Planen är att arrangera 
Vinterfestivalen i februari 2022. 
 
Inom ramen för projektet 1,76 finns medel reserverade för ”Satsning på 
större event i samarbete med näringsliv och föreningsliv i Malå” med ett 
förväntat resultat samverkan med näringsliv och föreningsliv samt att 
eventet attraherar minst 1 500 besökare. 
 
Bedömning 
 
Ett event är ett bra sätt att stärka lokalsamhället. Det finns flera goda 
exempel på detta i Malåbygden genom åren. Dessa arrangemang har 
många gånger genomförts utan medfinansiering från Malå kommun 
bortsett från att arrangören söker kultur- och eller fritidsbidrag inom ra-
men för kommunens föreningsbidrag.  
 
Projektet Mervärde Malå har ambitionen att skapa lokal finansiering till 
lokala insatser. Arbetet med Projekt Mervärde har pågått en tid (7 före-
tag är i nuläget anslutna till Mervärde Malå) och Malå kommun har se-
dan tidigare gått in med resurser för detta ändamål. Malå kommun är en 
av finansiärerna i Leader Skellefteå Älvdal som beviljat finansieringen 
av projekt Mervärde Malå. Arbetstid inom projektets ram ingår i finan-
sieringen av Vinterfestivalen. Gold of Lapland har även tidigare arbetat 
med finansieringslösningar av liknande art inom projektet INTILL, vilket 
Malå kommun också medfinansierat.  
 
Tillväxtverket har våren 2021 granskat Malå kommuns insatser och fi-
nansiering genom projektet 1,76 för år 2020. Tillväxtverket har ifråga-
satt att statsstöd gått till satsningar genomförda av det kommunala bo-
laget Malå Energi- och Industri AB (Meni). Malå kommun har inkommit 
med förklaringar/förtydliganden och planen för 2021 års statsstöd har 
korrigerats. Efter godkännande av Tillväxtverket har 2021 års statsstöd i 
juli utbetalats till Malå kommun. Detta bör beaktas då både stort fokus 
och förväntad effekt av ett event som Vinterfestivalen bedöms landa i 
Tjamstan - backe, hotell och camping. Mot denna bakgrund bör kom-
munstyrelsen inte förorda medfinansiering av Vinterfestivalen från pro-
jektet 1,76. Om kommunstyrelsen likväl förordar finansiering av Vinter-
festivalen bör bred medverkan av näringsliv och föreningsliv i Malå 
kommun säkerställas. 

  

Anna-Karin H, Gold of Lap-
land ek förening
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 52/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Ansö-
kan om medfinansiering av Vinterfestival i Malå 2022 beviljas, under 
förutsättning att 15 Malåföretag (exklusive kommunala bolag) samt fyra 
föreningar (varav en med säte utanför centralorten), är partners till 
eventet. Kostnaderna belastar verksamhet 220 - Näringslivsbefrämjan-
de åtgärder, projekt 5780 - Tillväxtverket, näringslivsutveckling i Malå. 
Faktureras Malå kommun senast 2021-12-23. 
 
Arne Hellsten (ML): Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival i 
Malå 2022 beviljas, under förutsättning att övrig finansiering ordnas. 
Kostnaderna belastar verksamhet 220 - Näringslivsbefrämjande åtgär-
der, projekt 5780 - Tillväxtverket, näringslivsutveckling i Malå. Fakture-
ras Malå kommun senast 2021-12-23. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Petter Hultdins förslag. 
 
BESLUT 
 
- Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival i Malå 2022 beviljas, 

under förutsättning att 15 Malåföretag (exklusive kommunala bolag) 
samt fyra föreningar (varav en med säte utanför centralorten), är part-
ners till eventet.  

 
- Kostnaderna belastar verksamhet 220 - Näringslivsbefrämjande åtgär-

der, projekt 5780 - Tillväxtverket, näringslivsutveckling i Malå.  
 
- Faktureras Malå kommun senast 2021-12-23. 
 
----- 
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§ 115    Dnr 2021.149/04 
 
Ansökan om medfinansiering av projektet Next step - förstudie för inter-
nationell växtkraft - Gold of Lapland ekonomisk förening  
 
Gold of Lapland ekonomisk förening ansöker om medfinansiering av 
projektet Next step - förstudie för internationell växtkraft med 30 000 
SEK. Sammanfattningsvis är det en förstudie inför kommande utlys-
ningar för större genomförandeprojekt för internationell växtkraft för små 
och medelstora företag.  
 
Förutom medfinansiering önskar föreningen att en person från varje 
kommun kan delta i styrgruppen för förstudien och att någon från res-
pektive kommun även kan följa med på de två studieresor som planeras 
för att bygga kunskap inför framtiden. Det är en benchmarkingresa till 
finska Lappland och en kunskapsresa till Tyskland. 
 
Förväntat resultat efter projektavslut är: En väl förankrad, finansierad 
och tydlig projektansökan med en handlingsplan för hur företag inom 
besöksnäringen inom Gold of Lapland kan möta de nya hållbarhetskra-
ven, kunskapskraven och förväntningarna från internationella gäster 
och arrangörer. Samt olika lösningar för samverkan, partnerskap och 
projektägarskap. Ansökan ska sändas in så snart möjligheten öppnas 
upp. 
 
Bedömning 
 
Den gemensamma processen från samtal och samsyn till samarbete 
och samhandling är av stor vikt för att realisera idéer och bidra till plats-
baserad hållbar näringslivsutveckling. I Malåbygden pågår främjande-
processer knutna till turism- och besöksnäringen av flera organisationer 
och det finns både utvecklingsidéer och investeringsplaner bland flerta-
let aktörer. Huruvida detta projekt bedöms viktigt eller inte för att främja 
och stimulera dessa skiljer sig åt bland aktörer i näringen som tillfrågats 
vid handläggning av befintligt ärende.  
 
Det har aviserats stora behov av medfinansiering under de kommande 
åren, inte minst inom ramen för Region 10-samverkan och Decennium 
(10-årigt näringslivsfrämjande utvecklingsprogram) och nästkommande 
programperiod för Lokalt Ledd Utveckling som verktyg för finansiering 
av lokala utvecklingsidéer. Parallellt, specifikt knutet till turism- och be-
söksnäringsföretagen, fortgår Region Västerbottens främjande arbete 
”Västerbotten Experience”. 

  

Gold of Lapland ek fören, 
Ella-Marit P, Anna-Karin H
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Utöver ovan råder det i nuläget osäkerhet om interna budgetmedel för 
basverksamheten 2022 - 2025 samtidigt som nuvarande projektfinan-
siering avslutas 2021 och 2022 (projekt NiMR och projekt 1,76), i kom-
bination med att fokus i utvecklingsarbetet och uppdraget förändras 
med ny tjänstepersonsorganisation - Utvecklings- och arbetsmarknads-
enheten. Därtill kommer Menis satsning på utveckling av Malå som be-
söksdestination genom Tjamstan - backe, hotell och camping samt att 
Malå kommun redan finansierar projekt som ägs av Gold of Lapland. 
Mot denna bakgrund förordas avslag på ansökan om medfinansiering 
av förstudie Next Step. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 51/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Ansö-
kan om medfinansiering av projektet Next step - förstudie för internatio-
nell växtkraft - avslås. 
 
Arne Hellsten (ML): Ansökan om medfinansiering av projektet Next step 
- förstudie för internationell växtkraft - beviljas. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Petter Hultdins förslag. 
 
BESLUT 
 
- Ansökan om medfinansiering av projektet Next step - förstudie för in-

ternationell växtkraft - avslås. 
 
----- 
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§ 116    Dnr 2021.141/04 
 
Avgift för tillstånd för registreringslotteri enligt spellagen samt kontrol-
lantarvode  
 
Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmark-
naden och en ny lag trädde i kraft - Spellagen (2018:1138). Det innebär 
vissa förändringar för kommunala lotterier. Kommunen ansvarar från 
och med den 1 januari 2019 bara för så kallade registreringslotterier. All 
annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Enligt spellagen får 
avgifter för registrering och tillsyn (kontrollantarvode) tas ut av kommu-
nen. Registreringsavgiften avser registrering av tillstånd och kontrollant-
arvodet är arvode till den kontrollant som kommunen utsett. 
 
Bedömning 
 
Summan för respektive avgift föreslås vara oförändrad utifrån Spelin-
spektionens rekommendation. Detta speglar även den avgiftsnivå som 
de flesta kommuner har idag, d v s att ansökan om registreringslotteri 
enligt 6 kap 9 § spellagen kostar 500 kronor och att kontrollantarvodet 
är 3 % av lotteriets planerade försäljning. 
 
Ekonomisk konsekvens: 
 
Kommunen har ingen intäkt för lotterier då både avgiften för registrering 
och kontrollantarvodet tillfaller kontrollanten. Kostnaden för kommunen 
är direkt kopplade till mängden inkomna ansökningar. I Malå kommun 
är det endast ett fåtal föreningar som genom åren sökt och innehar till-
stånd för lotterier. Tillstånden kan dessutom räcka upp till fem år enligt 
den nya lagen. Kostnaden, d v s tiden för behandling av ansökningar, 
anses minimal. 
 
Ärendet bedöms jämställt och påverkar flickor/kvinnor, pojkar/män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 55/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Kommunfullmäktiges beslut 1994-12-12, § 19 Avgifter för tillstånd och 
registrering för lotterier enligt §§ 15 och 17 lotterilagen upphör att gälla. 
Avgiften för tillstånd för registreringslotteri enligt 6 kap 9 § spellagen ska 
vara 500 kronor. Kontrollantarvodet ska vara 3 % av lotteriets planerade 
försäljning. 
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Kommunfullmäktiges beslut 1994-12-12, § 19 Avgifter för tillstånd och 

registrering för lotterier enligt §§ 15 och 17 lotterilagen upphör att gäl-
la. 
 

- Avgiften för tillstånd för registreringslotteri enligt 6 kap 9 § spellagen  
ska vara 500 kronor. 
 

- Kontrollantarvodet ska vara 3 % av lotteriets planerade försäljning. 
 
----- 
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§ 117    Dnr 2021.129/02 
 
Personaladministrativa åtgärder 2021 
 
För år 2021 föreslås att medlen för ”personaladministrativa åtgärder” 
används till att fortsätt att utveckla Malå kommun till en hälsofrämjande 
organisation. Personalchef ges i uppgift att samordna arbete utifrån be-
slut fattade i kommunens ledningsgrupp. De har beslutat: 
 
• En arbetsmiljöutbildning kommer att genomföras under hösten. Mål-

gruppen för denna är chefer/verksamhetsansvariga och skyddsom-
bud. 
 

• Upphandla ett dokumenthanteringsverktyg för rehabilitering. 
 
• Implementering av nytt Samverkansavtal som har slutits mellan ar-

betsgivaren och de fackliga organisationerna. Malå kommuns mål är 
att uppnå en samverkan som tar tillvara medarbetarnas idéer och 
kunskaper som leder till verksamhetsutveckling. Samtidigt ska det ge 
medarbetaren möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling som 
bidrar till en god arbetsmiljö. 

 
Förutom ovanstående planeras för att genomföra en medarbetarunder-
sökning under hösten.  
 
Frågan om att genomföra en personalbefrämjande åtgärd vid årets slut 
kommer att eventuellt ställas till allmänna utskottet/kommunstyrelsen 
längre fram under året. 
 
Budget för 2021: 
 
Personaladministrativa åtgärder verksamhet 
92070 

300 000 kronor 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 56/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Budgeterade medel för personaladministrativa åtgärder används till ar-
bete med att utveckla Malå kommun till en hälsofrämjande organisation. 

  

Lars Ekberg
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BESLUT 
 
- Budgeterade medel för personaladministrativa åtgärder används till ar-

bete med att utveckla Malå kommun till en hälsofrämjande organisa-
tion. 

 
----- 
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§ 118    Dnr 2021.156/02 
 
Information om åtgärder för arbetsmiljön i kommunhuset 
 
Indikationer om hög arbetsbelastning, oro med anledning av pågående 
omorganisation samt otydlig rollfördelning/ansvarsfördelning mellan 
tjänstepersoner och politiker har framkommit. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 73: 
 
- ”Förslag till åtgärder - utveckla samarbetet mellan politiker och tjänste-

personer” antas enligt upprättat förslag.  
 
- Ledningsgruppen ansvarar för att vidta åtgärder för arbetsmiljöarbetet 

i kommunhuset.  
 
- Uppföljning av åtgärder för arbetsmiljön i kommunhuset lämnas till 

kommunstyrelsen 2021-11-09. 
 
Information om åtgärder för samarbetet politiker och tjänstemän ges i 
dagens sammanträde. 
 
Beslutade/genomförda åtgärder: 
 
Kommunchef • Tagit fram ett dokument om ärendehan-

teringsprocessen - finns med som hand-
ling till dagens sammanträde. 

 
• Utbildning i Kommunallagen för politiker 

och tjänstepersoner den 2 dec 2021 - 
Jan Turvall leder utbildningen.  

Ledningsgruppen Genomgång av enkätresultat och konsults 
föreslagna åtgärder. 
 
• Anordna information till chefer om perso-

nal- och löneenhetens tidsgränser. 
 
• Anordna information till chefer där IT får 

beskriva sitt uppdrag. 
 
• Inget behov föreligger att ha möte mellan 

sociala och integration. 
 
• Inget behov föreligger att ha möte mellan 

utbildning och integration. 
 

 

Jim Lundmark, Lars Ekberg
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• Möte mellan miljö- och byggavdelningen 
samt teknisk avdelning kommer att an-
ordnas när ny verksamhetsansvarig för 
anläggning har börjat sin anställning. 

 
Ledningsgruppen lyfter kontinuerligt beslutade åtgärder vid sina möten. 
 
Ytterligare information kommer att ges i kommunstyrelsen 2021-11-09. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 119    Dnr 2021.124/00 
 
Yttrande över budget och verksamhetsplan 2022 för Kommunalförbun-
det Partnerskap Inland - Akademi Norr  
 
Kommunalförbundets budgetprocess ska tidsmässigt anpassas till med-
lemskommunernas. 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 medlem-
marna 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 § kommu-
nallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs är offentligt. När bud-
geten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som med-
lemmarna ska erlägga till förbundet.  
 
Föreslagen budget för 2022 ligger på 1 999 400 kronor. Det är 840 000 
kronor mer än vad medlemskommunernas medlemsavgift för 2022 blir 
enligt antagen modell för Arbetsmarknadsindex för arbetare och tjäns-
temän inom privat sektor (AKI). För att inte tappa farten på det kompe-
tensarbete som byggts upp under 2021 behöver den ligga på denna 
nivå. Det betyder att medlemsavgiften blir 75 – 80 % högre jämfört med 
2021.  
 
Detta förslag gäller enbart för 2022. Tanken är att om förbundet ska 
fortsätta sin verksamhet efter 2022 så ska förbundet ha goda möjlighet-
er att ”kamma hem” ett ramprogram som kommer att ge förbundet nya 
resurser.  
 
Bedömning 
 
Akademi Norr har erhållit förstudiemedel för att under hela 2021 arbeta 
med att ta fram en ramprogramsansökan som är tänkt att stärka med-
lemskommuners utbildningsorganisationer i en flerårssatsning som för-
bundet initierat där Lapplands Kommunalförbunds fyra kommuner och 
Skellefteå campus ställt sig bakom. 1,5 år in i verksamheten har förbun-
det beviljats projektmedel för 5,8 miljoner samt med beviljade utbild-
ningar räknar man på ett medlemsvärde på ca 7 miljoner. Under perio-
den 2019 - 2021 är och kommer kommunalförbundets resultat att vara 
negativt, men Akademi Norr beräknar att det sparade kapitalet uppgår 
till 2 875 00 kronor från och med 2022. Kommunalförbundet har åbero-
pat en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det 
negativa balanskravsresultatet med hänvisning till direktionens tidigare 
beslut om eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt. Ökningen av 
medlemsavgiften 2022 bedöms som temporär och förbundet bedöms 
leverera in ett större värde tillbaka till kommunerna redan under året 
2022. 
 

Kom förb Partn skap Inland - 
Akademi Norr, Ella-Marit P, 
Anna-Karin H
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 57/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Budget- och verksamhetsplan 2022 för Kommunalförbundet Partner-
skap Inland - Akademi Norr godkänns. Medlemsavgiften 2022 belastar 
kommunstyrelsens budget. 
 
BESLUT 
 
- Budget- och verksamhetsplan 2022 för Kommunalförbundet Partner-

skap Inland - Akademi Norr godkänns. 
 
- Medlemsavgiften 2022 belastar kommunstyrelsens budget. 
 
----- 
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§ 120    Dnr 2021.163/61 
 
Information om övergången från musikskola till kulturskola 
 
Trenden de senaste 30 åren har varit tydlig. Fler musikskolor blir kultur-
skolor. Det som sker är att fler ämnen lagts till musiken. Syftet har ofta 
varit att ge barn och unga bredare möjligheter till kulturutövande. Så 
även i Malå kommun (KFN 2017-02-24, § 16, dnr 2017/7/86). 
 
Verksamhet har bedrivits sedan år 1974 i Malå kommun och Malå kul-
turskola närmar sig ett 50-årsjubileum. Fram till och med år 2016 erbjöd 
verksamheten uteslutande musikundervisning i basverksamheten. I 
samverkan över kommungränser och med extern finansiering, bland 
annat från Allmänna Arvsfonden, Statens kulturråd, Svenska Filminsti-
tutet och Skellefteå Älvdal, har ny verksamhet erbjudits, testats och ut-
vecklats. Med utgångspunkt i vad barn och unga efterfrågat och tack 
vare befintlig kompetens i organisationen har viss verksamhet kunnat 
inkluderas i basverksamheten. I dagsläget erbjuder Malå kulturskola i 
basverksamheten med barn och unga från åk 4 undervisning inom mu-
sik, film och digital formkonst samt 40 % av en heltidstjänst vikt till annat 
än musik. Grundbemanningen är densamma som när kulturskolan ute-
slutande erbjöd enbart musikundervisning, det vill säga två heltidstjäns-
ter. I samverkan med Nilaskolan tillhandahålls också elevtider, för när-
varande på en nivå om 8,5 stycken, bland annat till förmån för den ge-
mensamma satsningen “kultur för hälsa”. Genom externa medel erbjuds 
idag, utöver basverksamheten; teater, keramik/skapa med lera, kortkurs 
digital formkonst, kultur på recept, digital musikproduktion och möjlighet 
att spela i band. 
 
Sedan år 2019 bedrivs verksamheten i nya fina, tillgängliga och ända-
målsenliga lokaler, vilka även är tillgängliga för bokning av alla intresse-
rade. Efter att barnkonventionen blev lag år 2020 är all undervisningen 
även avgiftsfri. Intresset är utmanande stort, sammantaget attraheras 
fler barn varje läsår och kön till basverksamheten växer. I dagsläget är 
det 16 barn i kö, som med största sannolikhet inte kommer kunna bere-
das plats för individuell undervisning detta läsår. Av dessa går tre redan 
i årskurs 5 och ingen elev från årskurs fyra möjliggörs att börja i verk-
samheten i och med den befintliga kön. Det är framför allt musikunder-
visning och digital formkonst som efterfrågas nu. Musikundervisningens 
praktik har dessutom utvecklats enormt och ser helt annorlunda ut idag, 
mer flexibelt och elevstyrt, jämfört med tidigare då samtliga följde sam-
ma lärobok vilket påverkar tidsåtgången med varje elev. 
 
Verksamheten har sedan 2016 utvecklats med externa medel om när-
mare 2 miljoner kronor fram till och med dagens datum. Dessa medel 
har, utöver att utveckla basverksamheten, exempelvis möjliggjort work- 

  

Lars Grundberg, Maria I 
Larsson
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shops och undervisning inom allt från dans, cirkus och graffiti till för-
djupning och prova-på insatser mot yngre barn inom musikområdet. Det 
har utöver pandemin framför allt varit tillgången till kompetens som be-
gränsat vad som varit möjligt att genomföra och inte. Den öppna verk-
samheten som kan erbjudas med externa medel möjliggör att upprätt-
hålla en relation med kulturellt intresserade barn som är placerade i kö. 
Verksamheten som bedrivs med externa medel är dock osäker och det 
finns ingen garanti att möjligheten kvarstår nästkommande läsår. 
 
Bedömning 
 
Att gå från musikskola till kulturskola, bedriva avgiftsfri verksamhet i än-
damålsenliga tillgängliga lokaler bedöms ha bidragit till bredare möjlig-
heter för barn och unga i Malå kommun, svagheter och styrkor sam-
mantaget. Genom att ge barn och unga förbättrade möjligheter till kul-
turutövande, har även intresset för verksamheten vuxit. Med externa 
medel kan alternativa lösningar för barn och unga som är placerade i kö 
möjliggöras, men det egentliga behovet med regelbunden nivåanpas-
sad undervisning tillgodoses inte med samma kvalitet som i basverk-
samheten och lösningen är osäker mellan läsåren. Ett kulturutövande 
som både tillfredsställer barn och ungas uttryckta men också outtryckta 
behov påverkar och utvecklar både barnen och samhället positivt. Bas-
verksamhetens elever består idag av ca 55 % flickor och 45 % pojkar. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 121    Dnr 2021.151/6 
 
Återrapportering av Nilaskolans systematiska kvalitetsarbete 
 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, 
förskole- och skolenheter systematiskt ska följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det 
planera och utveckla utbildningen. Varje huvudman måste därför hitta 
sina egna former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är all-
tid densamma; att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllel-
se i förhållande till de nationella målen. Huvudsyftet med kvalitetsarbe-
tet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är 
också att skapa delaktighet och dialog vad gäller måluppfyllelse kopplat 
till både framgångsfaktorer och eventuella brister. 
 
I Malå kommun leds, samordnas och utvärderas det systematiska kvali-
tetsarbetet på avdelningsnivå av skolchef och denne ansvarar också för 
redovisning till huvudman. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 12/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande: 
Återrapporteringen av Nilaskolans systematiska kvalitetsarbete god-
känns. 
 
BESLUT 
 
- Återrapporteringen av Nilaskolans systematiska kvalitetsarbete god-

känns. 
 
----- 
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§ 122    Dnr 2021.158/60 
 
Redovisning av barn- och elevolycksfall/tillbud 2020 
 
Alla tillbud och olycksfall bland våra barn och elever ska anmälas. Syf-
tet med det är att organisationen ska få syn på de delar av verksamhe-
ten som kräver åtgärder för att det ska bli en säkrare miljö för barn och 
elever. Kommunstyrelsen ges information om detta vid ett tillfälle per år. 
 
Bedömning 
 
Tillbud och olycksfall bland våra barn och elever redovisas i upprättad 
tabell. Många av de tillbud och olycksfall som inträffat under 2020 har 
inträffat under lek och aktiviteter som ingår i barnens och elevernas var-
dag, och är av sådan karaktär som är svår att åtgärda eller förebygga. I 
de fall det varit möjligt att genomföra åtgärder för att undvika att samma 
händelse inträffar igen, har åtgärder vidtagits. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Redovisning av tillbud och olycksfall för barn 
och elever 2020 noteras. 
 
BESLUT 
 
- Redovisning av tillbud och olycksfall för barn och elever 2020 noteras. 
 
----- 
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§ 123    Dnr 2021.157/60 
 
Redovisning till huvudmannen av anmälningar om kränkande behand-
ling  
 
Skollagen (6 kap 10 §) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan 
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin 
tur har skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Sådana anmäl-
ningar sammanställs av skolchef och redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Bedömning 
 
Från och med den 1 januari till och med den 7 september 2021 har 24 
anmälningar om kränkande behandling inkommit till utbildningsavdel-
ningen. Samtliga 24 anmälningar finns inom grundskolans verksamhe-
ter. 16 av 24 anmälda ärenden är avslutade. 9 av de 24 anmälda hän-
delserna har inträffat sedan skolstart ht -21. Nästan 45 % av anmälning-
arna innehåller verbala kränkningar. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av anmälningar om kränkande 
behandling noteras. 
 
BESLUT 
 
- Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling noteras. 
 
----- 
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§ 124    Dnr 2021.145/00 
 
Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2022 
 
Kommunfullmäktige föreslås ha sammanträden den 
 
 14 mars 
 25 april 
 27 juni 
 24 oktober (nya fullmäktige) 
 28 november 
 5 december (valfullmäktige) 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 62/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2022 
fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 

2022 fastställs. 
 
----- 
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§ 125    Dnr 2021.144/00 
 
Fastställande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2022 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om sammanträdesdagar för 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslås ha sammanträden den 
 
 22 februari 
 29 mars 
 7 juni 
 4 oktober 
 8 november 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 63/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2022 fastställs.  
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2022 fastställs. 
 
----- 
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§ 126    Dnr 2021.143/00 
 
Fastställande av utskottens sammanträdesdagar år 2022 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om utskottens sammanträdesdagar för 
2022. 
 
Allmänna utskottet föreslås ha sammanträden den 
 
 31 januari 
 7 mars 
 16 maj 
 12 september 
 17 oktober 
 
Utbildningsutskottet föreslås ha sammanträden den 
 
 1 februari 
 8 mars 
 17 maj 
 13 september 
 18 oktober 
 
Sociala utskottet föreslås ha sammanträden den 
 
 2 februari 
 9 mars 
 18 maj 
 14 september 
 19 oktober 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 64/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till utskottens sammanträdesdagar år 2022 fastställs. 
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till utskottens sammanträdesdagar år 2022 fastställs. 
 
----- 
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§ 127    Dnr 2021.146/00 
 
Fastställande av budgetberedningens sammanträdesdagar år 2022 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om budgetberedningens sammanträdes-
dagar för 2022. 
 
Budgetberedningen föreslås ha sammanträden den 
 
 15 mars 
 24 maj 
 25 oktober 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 65/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till budgetberedningens sammanträdesdagar år 2022 
fastställs. 
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till budgetberedningens sammanträdesdagar år 2022 

fastställs. 
 
----- 
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§ 128     
 
Ordföranden informerar 
 
Samråd om besöksnäringen genomfördes 210929. Ansvariga för sam-
rådet var ESAM.  
 
Överläggningar har hållits med Trafikverket 210930. Bland de frågor 
som diskuterades fanns Setra, Lillholmträsk, ökade transporter till/från 
Malå. 
 
Överläggningar har hållits 210929 om uppbyggnaden av nedbrunnen 
industrilokal. 
 
Gomorron Malå genomfördes 210930. Temat var näringsgslivsranking. 
 
Ett möte om grannsamverkan hålls 211005. Polisen medverkar. Mötet 
hålls på Forum kl 19.00. 
 
Ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls 211007 kl 08.00. 
 
Ett webbinarium om EU:s skogsstrategi hålls 211007 (kl 09.00 - 11.00). 
 
Dialogmöte ”Samhällsplanering, VA och Miljö” med Svenskt Vatten och 
SKR hålls 211007. Från Malå har teknisk chef, ansvarig GVA samt 
KSO anmält deltagande. 
 
Skellefteåregionen har sitt styrelsemöte 211008. 
 
Genom samarbete inom Region 10 ordnas ett digitalt möte med Han-
delsbankens länschefer. Mötet hålls 211008. 
 
Malås barnmässa hålls 211008--09. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 129     
 
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 
 
Övervägande av om fortsatt med stöd av Sociala utskottet 
2 § LVU fortfarande behövs 
 
Brådskande ärenden där kommunstyrel- Lennart Gustavsson 
sens avgörande inte kan avvaktas, enl 
6 kap 39 § kommunallagen 
 
Anställning och lönesättning av personal Lars Ekberg 
efter samråd med personalchef Ulrika Bergstedt 
 Lars Grundberg 
 Marie Hedström 
 Eva Oskarsson 
 
Bevilja/avslå ansökan om tjänstledighet Lars Ekberg 
för enskild angelägenhet med bibehållna 
löneförmåner under högst 10 arbetsdagar/ 
kalenderår för personal 
 
Bevilja/avslå ledighet med eller utan lön Lars Ekberg 
vid läkarbesök enligt AB 
 
Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla lön Lars Ekberg 
under ledighet vid fackligt förtroendeman- 
nauppdrag enligt AB 
 
Beslut om innehav av bisyssla enligt AB § 8 Emma Marklund 
 
Bevilja/avslå ansökningar om utplacering Lars Grundberg 
av blomlådor/farthinder på gator 
 
Förändring av fastställd kollektivtrafik un- Inger Selin 
der året 
 
2.5 Fastställande av personalhandbok Lars Ekberg 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

1.1 Fastställande av attestantförteckningen Jim Lundmark 
 
Bevilja/avslå kulturbidrag samt fritidsbi- Lars Grundberg 
drag inom fastställd budgetram Jim Lundmark 
 
Prisförfrågan, upphandling, antagande av Lars Grundberg 
anbud samt tecknande av avtal inom verk- Jim Lundmark 
hetens tilldelade internbudget och/eller in- 
vesteringsbudget 
 
4.10 Upptagande av lån inom av kommun- Jim Lundmark 
fullmäktige fastställd ram för total lånevo- 
lym 
 
4.14 Omsättning av kommunens lån, d v s Jim Lundmark 
låna upp belopp motsvarande belopp på de 
lån som förfaller, samt lån inom ramen för 
internbanken 
 
Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg 
 
Bevilja/avslå kulturbidrag samt fritidsbi- Lars Grundberg 
drag inom fastställd budgetram 
 
1.8 Bevilja/avslå ansökningar om riksfärd- Ulrika Grensell 
tjänst enl lagen om Riksfärdtjänst §§ 4 – 7 
 
Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst Evelina Gustavsson 
enl Lagen om färdtjänst §§ 6 – 10 
 
Bevilja/avslå ansökningar om riksfärd- Evelina Gustavsson 
tjänst enl Lagen om riksfärdtjänst 
§§ 4 - 8 
 
8.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd Angelica Mörtsell 
 Jeanette Norberg 
 Agnes Ljung 
 Stefan Lundgren 
 Elisabeth Nordström 
 
8.3 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver Angelica Mörtsell 
försörjningsstöd Stefan Lundgren 
 Jeanette Norberg 
 Elisabeth Nordström 
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8.6 Beslut om att inleda utredning Angelica Mörtzell 
 Jeanette Norberg 
 Stefan Lundgren 
 Elisabeth Nordström 
 
8.7 Beslut om att utredning inte ska inle- Angelica Mörtzell 
das Jeanette Norberg 
 Stefan Lundgren 
 Elisabeth Nordström 
 
8.10 Beslut om att utredning inte ska för- Jeanette Norberg 
anleda åtgärd Stefan Lundgren 
 
8.11 Beslut om öppenvård Jeanette Norberg 
 Angelica Mörtzell 
 Elisabeth Nordström 
 Stefan Lundgren 
 
11.1 Godkännande av faderskapsbekräftel- Jeanette Norberg 
se Elisabeth Nordström 
 Angelica Mörtzell 
 
13.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst Ulrika Grensell 
 Lena Holmgren 
 
13.2 Beslut om bistånd i form av särskilt  Ulrika Grensell 
boende 
 
13.4 Beslut om bistånd i form av avlast- Ulrika Grensell 
ningsplats/växelvård m m 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda. 
 
BESLUT 
 
- Delegationsbesluten är anmälda. 
 
----- 
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§ 130     
 
Redovisning av meddelanden 
 
Malå Energi- och Industri AB Delårsrapport januari - 

augusti 2021 
 
Malåbostaden AB Delårsrapport januari - 

augusti 2021 
 
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd Delårsrapport januari - 

augusti 2021 
 
 MBN-2021-295/8400. 

Kontrollrapport - Livsme-
delskontroll av förskolan 
Tjambo 2 

 
 Beslut 210915, § 83 - Ansö-

kan om bygglov, färgsätt-
ning av byggnader, Malå 
(Meni AB) 

 
Gemensam överförmyndarnämnd Delårsrapport per 31 

augusti 2021 
 
Malåbygdens kulturförening Skrivelse till Menis VD samt 

kommunen: Förslag till 
framtida verksamhet i La-
ven 

 
Sameskolstyrelsen Skolchefsbeslut 35/21. Be-

slut om tilldelning av resur-
ser för integrerad samisk 
undervisning läsår 2021/ 
2022 för Malå kommun 

 
Kulturrådet KUR 2021/8526. Beslut - 

Fördelning av statsbidrag 
för inköp av litteratur till 
folk- och skolbibliotek 2021 
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Länsstyrelsen i Västerbottens län 501-3873-2021. Beslut - 
Statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet Natur 
och kultur på mötesplats 
hembygdsgården, Malå 
kommun 

 
Samordningsförbundet Södra Lappland Protokoll 210618 
 
Region Västerbotten/Samråd vård och Protokoll 210611 
omsorg 
 
Region Västerbotten/Primärkommunala Protokoll 210909 
beredningen 
 
Norsjö kommun/Trepartens renhållnings- Protokoll 210601 
nämnd 
 
 
Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 210608, 210914 
myndarnämnd 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelanden godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Redovisningen av meddelanden godkänns. 
 
----- 
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