MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-04

1 (56)

Plats och tid

Kommunkontoret, kl 08.00 - 16.00

Ajournering

Kl 09.10 - 09.30 kaffe
Kl 10.15 - 10.25
Kl 12.00 - 13.00 lunch
Kl 13.00 - 14.00 Arbetsmiljöverket informerar om arbetsmiljö (chefer och
skyddsombud deltar)
Kl 14.35 - 14.45 kaffe

Beslutande

Lennart Gustavsson (V), § 73-101, 103-109
Siv Stenberg (V), ersättare för Anna Harr (V), 73-101, 103-109
Petter Lundström (V), § 73-101, 103-109
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Mikael Abrahamsson (S), § 73-85, 87103, 105-109
Ylva Olofsson (S), § 73-103, 105-109
Kim Bergström (V), ersättare för Ylva Olofsson (S), § 104
Jeanette Hallin (S), § 73-103, 105-109
Cecilia F Stenlund (L), § 73-105, 107-109
Kim Bergström (V), ersättare för Cecilia F Stenlund (L), § 106
Stefan Lundgren (L), § 73-105, 107-109
Arne Hellsten (ML), § 73-104, 106-109
Kim Bergström (V), ersättare för Arne Hellsten (ML), § 105
Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Inger Selin, vik kommunsekr, § 74
Lars Ekberg, personalchef, § 78-79
Maria I Larsson, utvecklingsavd, § 82

Övriga deltagande

Anna-Karin Horney, enh chef/utvecklingsavd, § 82
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 83, 85-86
Ebbe Bergstedt, enh chef/fastighetsenh, § 77
Lars Grundberg, teknisk chef, § 90-91
Kim Bergström (V), ej tjg ersättare, § 73-101,103,107-109

Utses att justera

Stefan Lundgren, ersättare Siv Stenberg

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret torsdag den 13 juni 2019, kl 08.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

73 - 109

Catrin Björck
Ordförande

Lennart Gustavsson, § 73-101, 103-109

Arne Hellsten, § 102

Stefan Lundgren § 73-105, 107-109

Siv Stenberg, § 106

Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Anslag sätts upp

2019-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande
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§ 73
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande ändring.
Utgår:

* Försäljning av Meni AB:s tillgångar i Tjamstanområdet backe, camping och hotell

BESLUT
- Dagordningen godkänns med följande ändring.
Utgår:

* Försäljning av Meni AB:s tillgångar i Tjamstanområdet backe, camping och hotell

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.97/00

Fastställande av reglemente för intern kontroll i Malå kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-10 att en översyn av ”Reglementet för intern kontroll i Malå kommun” ska utföras och fastställas vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-24.
Bedömning
Då det har funnits ett reglemente för intern kontroll i Malå kommun och
tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll har dessa slagits samman och blivit ett dokument.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till nytt reglemente för intern
kontroll i Malå kommun fastställs. Tidigare fastställt reglemente för intern kontroll från 2001-11-26 upphör att gälla. Tidigare fastställda tillämpningsanvisningar till intern kontroll från 2001-12-04 upphör att gälla.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till nytt reglemente för intern kontroll i Malå kommun
fastställs.
- Tidigare fastställt reglemente för intern kontroll från 2001-11-26 upphör att gälla.
- Tidigare fastställda tillämpningsanvisningar till intern kontroll från
2001-12-04 upphör att gälla.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2019.79/00

Ny politisk organisation
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 48 att:
- En politisk beredningsgrupp får i uppdrag att utreda ny politisk organisation.
Den politiska beredningsgruppen består av kommunfullmäktiges ordf
(tillika sammankallande) samt representanter för samtliga partier representerade i kommunfullmäktige. Ett antal möten har hållits i beredningsgruppen under hösten 2018 och i början av 2019.
I dagsläget har Malå kommun en traditionell organisation med kommunstyrelse och nämnder.
Bedömning
Förslag till beslut innebär att det 2020-01-01 bildas tre utskott under
kommunstyrelsen - allmänna utskottet, sociala utskottet och utbildningsutskottet. De befintliga nämnderna omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden upphör 2020-01-01.
Förslag till organisation, reglemente och verksamhetsindelning har remitterats till de politiska partierna. Ett möte hölls 2019-05-13 där remisssvaren presenterades.
Remissvar har inkommit från Liberalerna samt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans. Remissvaren visar på att Liberalerna är
positiv till förslaget om ny politisk organisation. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna anser att det behövs en bättre beskrivning av den föreslagna politiska organisationen och därtill hörande konsekvensbeskrivning, samt att ett eventuellt beslut om förändrad politisk organisation ska tas tidigast under 2021.
Föredraganden gör en samlad bedömning i förslaget till beslut utifrån
inlämnade remissvar och den politiska beredningsgruppens arbete.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Politisk beredningsgrupp/
Joacim Eliasson

Utdragsbestyrkande
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2019-06-04
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ärendet återremitteras till politisk beredningsgrupp. Ett utvecklat underlag med därtill hörande konsekvensbeskrivning ska redovisas i kommunstyrelsen 2019-09-03.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagsordning på frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att ärendet ska återremitteras.
BESLUT
- Ärendet återremitteras till politisk beredningsgrupp.
- Ett utvecklat underlag med därtill hörande konsekvensbeskrivning ska
redovisas i kommunstyrelsen 2019-09-03.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.84/10

Slutrapport om "Regler för användande av Malå kommuns fordon, arbetsredskap och drivmedelskort"
Regler för användande av Malå kommuns fordon, arbetsredskap och
drivmedelskort har funnits sedan 2012. Under åren därefter har efterlevnaden inte varit hundraprocentig. I samband med att enhetschefen för
kultur och fritid inte fick fortsätta sin anställning i februari 2018 inkom en
skrivelse med synpunkter på hur den alpina anläggningens personal efterlevde de regler som var beslutade av kommunfullmäktige. Denna
skrivelse behandlades av tjänstemannaledningen i kommunen som vidtog en del åtgärder.
Lokaltidningen Norra Västerbotten fick tips om att regler inte följdes av
personalen i den alpina anläggningen varvid ett antal artiklar publicerades under början av sommaren 2018. Dessa artiklar renderade i att
kommunstyrelsen satte in ett extra sammanträde i juli 2018. Det beslut
som togs där var att:
- Kommunchefen får i uppdrag att beställa en riktad granskning av ”regler för användande av Malå kommuns fordon, arbetsredskap och drivmedelskort.
- Granskningen ska redovisas i kommunstyrelsens sammanträde den 2
oktober.
Granskningen som redovisades i kommunstyrelsens sammanträde den
2 oktober 2018 gällde hela Malå kommuns organisation.
Granskningen säger bl a:
Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen bedömning att
den interna kontrollen inom granskningsområdet är otillräcklig. PWC:s
granskning visar att brister i den interna kontrollen har medfört följande.
- Privat användande av kommunens fordon har förekommit - Utnyttjande av garage/tvätthall/verkstad har skett i strid med antagna riktlinjer
och i vissa fall med tjänstemannaledningens godkännande.
- Utifrån det som nämns ovan kan misstänkas att grund för förmånsbeskattning föreligger.
- Tjänstemannaledningen har i alltför låg grad agerat proaktivt och vid
signaler om brister inte tydligt nog markerat mot missförhållanden i berörda verksamheter.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim Lundmark

Utdragsbestyrkande
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- Inte minst har Malå kommun drabbats av en betydande förtroendeskada.
I kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december 2018 fastställdes
en reviderad version av ”Regler för användande av Malå kommuns fordon, arbetsredskap och drivmedelskort.
Bedömning
Personalchef och ekonomichef har utrett hur personalen i hela organisationen har använt tjänstebilar och hur drivmedelskorten har använts.
Utifrån dessa utredningar och de åtgärder som vidtagits anser undertecknad att kommunens utredning av ärendet är slutförd.
I skrivande stund pågår fortfarande en polisutredning om bedrägeri mot
Malå kommun.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Ärendet återremitteras mot bakgrund av ny inkommen skrivelse.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagsordning på frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att ärendet ska återremitteras.
BESLUT
- Ärendet återremitteras mot bakgrund av ny inkommen skrivelse.
-----
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Beslutsexpediering
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2019-06-04
§ 77

Dnr 2019.104/82

Målbild, handlingsplan, tidplan, finansiering samt arbetstid - Utredningsgrupp simhall
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-12, § 7 att teknisk chef får i uppdrag att bilda en utredningsgrupp för att ta fram förslag till beslut om
simhallen.
Nuvarande fastighet, vad göra?
Framtida möjligheter.
Utredningsgrupp bildas bestående av en politiker och två tjänstemän,
utredningsgruppen återkommer till kommunstyrelsen 2019-06-04 med
handlingsplan och äskande av medel för att kunna genomföra sitt uppdrag.
Organisation
- Utredningsgrupp Simhall bildas 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.
Avgränsningar
Avgränsning för att göra vidare teknisk utredning av Malå simhalls bassäng, i detta uppdrag när ålder och status är jämförbara med Norsjö
simhall.
Nuläget
Malå kommuns sport-/simhall som byggdes 1967 är sliten och kräver
omfattande renoveringar för att kunna fortsätta att användas.
Fastigheten har bedömts uppnått sin tekniska livslängd.
Omvärlden
Det pågår projekt och utredningar för befintliga äldre badhus i våra
grannkommuner.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lennart G, Jim L, Lina D, KFN,
Anna-Karin H, Lars G, Ebbe B

Utdragsbestyrkande
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I Norsjö kommun har en teknisk kontroll skett av Norsjö simhall, utförd
av Dekra, varvid en av slutsatserna är att reparationsarbetet kommer att
bli omfattande och kostsamt eftersom den totala skadebilden först synliggörs när rivningsarbetet är igång.
Om en reparation ska göras bedöms den fortsatta livslängden uppgå till
15 - 20 år vid oförändrade förhållanden. Rapporten fastlägger även att
om de i rapporten föreslagna åtgärderna genomförs så kommer vissa
skador sannolikt att uppstå över tiden med återkommande reparationer.
Någon ekonomisk kalkyl finns inte framtagen i dagsläget.
Malå simhall är ca 2 år yngre än den undersökta i Norsjö men sannolikt
har vi liknade skador i Malå simhalls bassängkonstruktion.
Det finns andra alternativ där tät- och ytskikt utgörs av duk eller rostfritt
material men stommen har bibehållits förutsatt att bärande delar håller
för belastningen.
Utvecklingsmedel
För utveckling av näringslivet och ett förbättrat företagsklimat i Malå
kommun har regeringen tilldelat finansiella projektmedel om 1,76 milj/år
tiden 2018 - 2020. Utifrån de prioriteringar som gjorts på lokal nivå i
Malå kommuns lokala utvecklingsstrategi, Lokal utvecklingsstrategi
(LUS), och integrationsstrategi har tre målområden valts ut som särskilt
prioriterade för att förbättra näringslivsklimatet. Ett av dessa målområden är Behov - strukturer för innovativ utveckling. Innovation är viktigt
för att stärka kommunens attraktionskraft och näringslivets konkurrenskraft. Det är viktigt att anlägga ett brett perspektiv i arbetet med innovationer för att involvera alla berörda grupper, organisationer och företag.
Samverkan mellan olika aktörer har visat sig viktig för utvecklingen. Ett
stärkt samarbete mellan skola, företag och omgivande samhälle ska
därför främjas. Den demografiska utmaningen ställer krav på innovation
och förnyelse. Ett annat fokusområde i projekt 1,76 miljoner är Behov
av platsbaserad näringslivsutveckling. Ett bredare näringsliv är en förutsättning för ett attraktivt samhälle där alla ges möjlighet att utvecklas.
Företagen bör ges möjlighet att delta i samverkan. Fritidsutbudet är en
viktig faktor i en plats attraktivitet, och påverkar individens val av ort för
att bo, leva och verka i. Några av de viktigaste utmaningarna är att förädla våra naturresurser, att stimulera kreativt entreprenörskap och
tjänsteföretagande med ett hållbarhets- och tillväxtperspektiv samt att
företagen ges möjligheter att utvecklas, tänka annorlunda, innovativt
och möta morgondagens utmaningar.
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Handlingsplan med målbild
Faktainsamlingsskede: Hur har andra kommuner gjort för att lösa behovet av simhall för kommuninvånare, skola och besökare? Genom besök
och möten 2019 - 2020 ta fram olika alternativ, målbild att ha minst tre
alternativ för Malå kommuns simhall med en hållbar lösning för tidsperioden 30 - 60 år. Med beaktande av behovet kopplat mot förändrat invånarantal?
Finansiering: Hur ser kommunens finansieringsmöjligheter ut år 2025 2035 kopplat mot behovet av att lånefinansiera nyproduktion alternativt
renovering av befintligt simhall? Finns andra finansieringsformer? Frågan bör utredas vidare av ekonomienheten.
Kommunövergränsande alternativ: Kan ett alternativ vara att bussa både skolbarn och kommuninvånare till simhall i grannkommunen. Malå
simhall byggs om och blir t ex ett aktivitetshus för friskvårdverksamhet/
upplevelsebaserad verksamhet alternativt avvecklas med de kostnader
det skulle innebära.
Visions alternativ: Upplevelsebaserad närturism med ”Malå nya simhall”
som en unik mötesplats i Västerbottens inland som roar och lockar stor
som liten.
Målbild ”Malå simhall”: 1:a kvartalet 2020 redovisa minst tre alternativ
för en hållbar långsiktig lösning för Malå simhall (byggnaden).
Målbild ”Tillgång till simhall”: 1:a kvartalet 2020 redovisa alternativ
för en långsiktig hållbar lösning för kommuninvånare, skola och besökare avseende tillgång och nyttjande av simhall.
Målbild ”Finansiering”: 4:e kvartalet 2020 redovisa hur en hållbar finansiering kan ske för föreslagna alternativ.
Handlingsplan
 2019-06-04 redovisning i kommunstyrelsen av projektet, mål och resurser
 2019-05-07 faktainsamling påbörjas
 2019-08-16 medborgarenkät via hemsidan påbörjas
 2019-09-01--2020-02-15 besök vid olika anläggningar
 2019-10-01 påbörja utredning finansiering
 2020 02-20 medborgardialog 1
 2020-03-01 delredovisning med alternativ
 2020-12-30 redovisning av alternativ med finansiering
 2021-01-10 medborgardialog 2
 2021-03-01 redovisning för beslut.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2019-06-04
Medborgardialog näringsliv, skola/unga och övriga

Tre dialoger är inplanerade med näringsliv, skola/unga och kommunmedborgare syftande till att informera och att få information om allmänhetens intresse i frågan.
Preliminär tidplan
Faktainsamling:

2019

2020

2021

2022

2023

Finansiering
Kommunövergränsande alternativ
X
Enkät

x
dialog

x
redovisning

x
dialog
x
redovisning
x
redovisning beslut

Projektmedel för fortsatt arbete
Behov av projektmedel för arbetsmöten och studieresor inom Norden
2019
Resekostnader
Arbetstid

65 000 kr
100 timmar

2020
Resekostnader
Arbetstid

35 000 kr
100 timmar

2021
Resekostnader
Arbetstid

0 kr
50 timmar

Bedömning
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både kvinnor
och män som har behov av tillgång och nyttjande av ett badhus.
BESLUTSUNDERLAG
Se Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.

Justeringsmännens sign
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till målbild med handlingsplan
och tidplan antas. Externa kostnader tas inom ramen för projektmedel
1,76. Arbetstid omfördelas och redovisas för projektet, kostnadsneutralt
för Malå kommun. Nuvarande arbetsgrupp ges ett förlängt uppdrag till
2021-03-01 varvid uppgiften slutredovisas för beslut.
BESLUT
- Upprättat förslag till målbild med handlingsplan och tidplan antas.
- Externa kostnader tas inom ramen för projektmedel 1,76.
- Arbetstid omfördelas och redovisas för projektet, kostnadsneutralt för
Malå kommun.
- Nuvarande arbetsgrupp ges ett förlängt uppdrag till 2021-03-01 varvid
uppgiften slutredovisas för beslut.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Dnr 2019.100/02

Åtgärder med anledning av revisionsgranskningen Arbetsmiljöarbete Kommunrevisionen
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en granskning av kommunens arbetsmiljöarbete. Syftet har varit att
granska och pröva om arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt
sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast den 15 juni, om vilka åtgärder som kommer att vidtas
med anledning av revisionsgranskningen.
Granskningen är gjord på så sätt att dokument har granskats. Samtal
har hållits med huvudskyddsombud för Lärarförbundet och Kommunal.
Samtal har också hållits med kommunchef, barn- och utbildningschef,
omsorgschef samt med personalchef
Bedömning
Nedan följer en sammanfattning över revisionsgranskningen. Den är
uppdelad i tre rubrikområden:
1 Ändamålsenligt
2 Ekonomiskt synpunkt
3 Internkontroll.
1 Ändamålsenligt, utifrån:
 Policy, mål och handlingsplaner
 Riskbedömning
 Måluppfyllelse verksamheten
Positivt
Styrdokument - Arbetsmiljöpolicy,
Arbetsmiljöhandbok
Mål finns för arbetet
Skyddsronder för den fysiska arbetsmiljön
Riskbedömning och handlingsplaner på verksamhetsnivå
Medarbetarenkäter genomförs
Kommunstyrelsen uppnår sina arbetsmiljömål

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utvecklingsområden
Förankra målsättningarna
En del mål är formulerade mer som
aktiviteter
Uppföljning av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön
Riskbedömningar på kommunövergripande nivå
Måluppfyllelsen bör klargöras tydligare
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2 Ekonomiskt synpunkt, utifrån:
 Balanserade resurser
Definition av resurser - Resurser är inte enbart ekonomiska resurser
utan även kompetens och bemanning, rimliga och tydliga mål, socialt
stöd för chefer och kollegor, möjligheter till återhämtning, arbetsredskap
och arbetsmetoder m m.
Positivt
Dokumenten ger en tydlig definition av vilka resurser som krävs
Utbildningsinsatser genomförs
Kompetens finns
200 000 kr finns avsatta

Utvecklingsområden
Arbetsmiljöarbetet bedrivs inom
befintliga budgetramar, inga riktade medel finns i verksamheterna
Analys över behovet av resurser
Tid för arbetet
Personalresurser ex inom HR
Digitalt stöd

Revisorerna skriver ”Sjukfrånvaron i kommunen har minskat under året
men är fortsatt på en hög nivå, vilket tyder på att det arbetsmiljöarbete
som pågår inte bedrivs på ett tillräckligt effektivt sätt”.
Att göra en sådan slutledning visar på en bristande kunskap om vilka
faktorer som påverkar ohälsotalet på en arbetsplats. Arbetsmiljöarbetet
är en faktor av flera och det krävs en helhetsanalys för att kunna avgöra
vilka åtgärder som krävs. Däremot ska åtgärder vidtas som syftar till att
ytterligare öka kvaliteten på arbetsmiljöarbetet.
3 Internkontroll
 Uppföljning, analys och utvärdering av resultat och effekter
 Politisk styrning och kontroll
Positivt
Dokument finns

Utvecklingsområden
Styrelser och nämnder bör delge
kommunstyrelsen sina uppföljningar och vidare till kommunfullmäktige
Följa upp åtgärder på ett djupare
plan

Sjukfrånvaron följs upp
Personaladministrativa åtgärder
följs upp
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BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till rapport antas. Redovisade
åtgärder följs upp i kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-12. Återrapportera till kommunrevisorerna genom dokumentet ”Redovisning till
kommunrevisorerna - arbetsmiljöarbetet”.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till rapport antas.
- Redovisade åtgärder följs upp i kommunstyrelsens sammanträde
2019-11-12.
- Återrapportera till kommunrevisorerna genom dokumentet ”Redovisning till kommunrevisorerna - arbetsmiljöarbetet”.
-----
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Dnr 2019.99/02

Personaladministrativa åtgärder - Uppföljning
Enligt kommunstyrelsens beslut 2019-02-12 (dnr 2019.16/02) ska ”uppföljning delges kommunstyrelsen vid sammanträdet i juni 2019”.
Beslutet innebär att de budgeterade 200 000 kronorna för ”personaladministrativa åtgärder” ska användas till arbetet med ”Malå kommun - en
hälsofrämjande organisation”.
Arbetet med de av ledningsgruppen beslutade aktiviteterna gällande
”Malå kommun - en hälsofrämjande organisation” fortsätter. För att förtydliga, är aktiviteterna tidsatta och ansvarig är utsedd.
Malå kommun har tagit hjälp av Suntarbetsliv i det ovan nämnda arbetet. Suntarbetsliv är en organisation som finansieras av parterna och
dess uppgift är att arbeta för en god arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro.
Två konsulter stöttar i de olika processerna.
Pågående åtgärder
Införa ett digitalt verktyg för rapportering och uppföljning av tillbud, olycksfall och skyddsronder
Kommunövergripande arbete
om friskfaktorerna där Suntarbetsliv stöttar
Avdelningsövergripande process om friskfaktorer inom omsorgsavdelningen där Suntarbetsliv deltar som stöd
Samarbete med Försäkringskassan och Region Västerbotten om rehabilitering

Justeringsmännens sign

Planerade åtgärder
Arbetsmiljöutbildning för enhetschefer - rehabiliteringsprocessen
Förtydliga uppföljningsarbetet inom
nämnd/styrelse enligt rutinerna i Arbetsmiljöhandboken
Se över rutinerna för nämnds/styrelses vidarerapportering till kommunfullmäktige
Förankra policy, planer och målsättningar genom att tydligare lyfta dessa inom samverkanssystemets ram
Medarbetarenkät
Analysera om ytterligare resurser alternativt verktyg behövs inom området. Ex rehabiliteringsverktyg och
ökade resurser inom personal- och
löneenheten (HR)
Planering av årets ”hälsodagar”
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Budgetuppföljning, verksamhet 9181
Budget 2019 Förbrukat
200 000

10 730

Återstår
189 270

Forskning visar att de faktorer som är viktiga för en hälsofrämjande organisation, (organisationer med låg sjukfrånvaro) är:
• Organisationen - tydlig
• Styrprocessen - mål/handlingsplan
• Ledarskapet
• Medarbetarskapet
• Delaktighet
• Information/kommunikation
• System för hälsa och sjukfrånvaro
• Arbetsmiljöarbetet ex skyddsronder.
Bedömning
Det är ett komplext arbete att få genomslag på de friskfaktorer som bidrar till en låg och stabil sjukfrånvaro – en effektiv organisation med
medarbetare som ges möjlighet att vara målinriktade, kompetenta, ansvarstagande samt serviceinriktade. Framgångsfaktorn är att samtliga
– politikerna – kommunens ledning – arbetsledarna – de fackliga och
medarbetarna bidrar med sin del till arbetet med att skapa en hälsofrämjande organisation. Det finns ett tydligt mål, tydliga aktiviteter och
uppföljningstillfällen. Suntarbetslivs deltagande gör att processen ges
en input bestående av kunskap och medvetenhet i en bredare grupp
vilket är mycket viktig för att komma framåt. I delårsrapporten finns aktuella sjuktal – minskat med 2,1 procentenheter januari - april jämfört
med för ett år sedan.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Uppföljningen godkänns.
BESLUT
- Uppföljningen godkänns.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2019.94/14

Malågala med utdelning av utmärkelser, som avslutning på temaveckan
Här finns jobben och möjligheterna, 2019
Företagarna i Malå genomför årligen en företagarfest/företagargala med
middag och underhållning, vilken finansieras genom kuvertavgift/besökare. Primär målgrupp är företagare i Malå med respektive. Företagarorganisationen delar vid detta tillfälle ut pris till Årets Företagare i Malå.
År 2018 blev kvällen tillgänglig för allmänheten genom livesändning.
I samband med att temaveckan Här finns jobben och möjligheterna,
2019 (v 45) utökas med ytterligare en mässdag, lördag, finns önskemål
från Företagarna i Malå att avsluta denna dag med en Malågala på Malåborg, dit temaveckans aktiviteter är förlagda;
1) Ambitionen från företagarorganisationen är att utveckla konceptet från
Företagargala till Malågala, som ett gemensamt evenemang av Företagarna i Malå och Malå kommun. Det förväntas bidra till att stärka
samarbetet samtidigt som evenemanget genom utveckling görs tillgängligt för fler kommuninvånare. Sammantaget bör det leda till ett förbättrat näringslivsklimat och ett mer attraktivt Malå. Företagarna i Malå
ansvarar för arbetet med Malågalan.
Malå kommun har under temaveckan Här finns jobben varje år delat ut
ett antal utmärkelser till företagare i Malå – Årets Unga Företagare,
Årets nybyggare, Framgångsrikt, uthålligt och tillväxtskapande entreprenörskap, Årets innovationsföretag. År 2018 valde kultur- och fritidsnämnden att dela ut såväl Ledarstipendiet som Kulturstipendiet på
mässdagen.
2) Önskemål från företagarorganisationen är att utöver det egna priset
till Årets Företagare, 2019 även få möjlighet att tillsammans med Malå kommun tilldela ett antal utmärkelser till företagare i Malå kommun. Utvecklingsavdelningen identifierar ett antal kandidater för respektive utmärkelse. I juryn ingår representanter för utvecklingsgruppen i Malå kommun och representanter för styrelsen i Företagarna i
Malå.
Bedömning
Såväl samverkan Malå kommun och Företagarna i Malå för genomförande av en Malågala, som gemensam utdelning av utmärkelser till företagare i Malå bedöms utveckla och stimulera näringsliv och samhälle i
Malå kommun. Aktiviteterna ligger i linje med kommunens strategiska
och operativa näringslivsarbete. De förväntas bidra positivt till måluppJusteringsmännens sign
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fyllelsen i det arbete som pågår med av regeringen tilldelade projektmedel 1,76 miljoner per år, tiden 2018 - 2020.
BESLUTSUNDERLAG
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Malå kommun samverkar med Företagarna i
Malå för en gemensam Malågala, som blir ett avslutande evenemang
på temaveckan Här finns jobben och möjligheterna, 2019. Insatsen finansieras via de 1,76 miljonerna. Företagarna i Malå erbjuds möjlighet
att tillsammans med Malå kommun tilldela ett antal utmärkelser till företagare i Malå kommun. Juryn består av representanter för utvecklingsgruppen i Malå kommun och styrelsen för Företagarna i Malå.
BESLUT
- Malå kommun samverkar med Företagarna i Malå för en gemensam
Malågala, som blir ett avslutande evenemang på temaveckan Här
finns jobben och möjligheterna, 2019.
- Insatsen finansieras via de 1,76 miljonerna.
- Företagarna i Malå erbjuds möjlighet att tillsammans med Malå kommun tilldela ett antal utmärkelser till företagare i Malå kommun.
- Juryn består av representanter för utvecklingsgruppen i Malå kommun
och styrelsen för Företagarna i Malå.
-----
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§ 81

Dnr 2018.230/00

Fastställande av Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun
Regeringen uppdrog åt länsstyrelserna i maj 2013 att utarbeta regionala
serviceprogram för perioden 2014 - 2018. Serviceprogrammet har till
syfte att styra insatser för en god servicenivå i Västerbottens län. Länsstyrelsen i Västerbotten rekryterade en projektledare i juni 2017 för att
arbeta med det regionala serviceprogrammet. För att ett servicefrämjande arbete ska bli långsiktigt framgångsrikt och hållbart är målsättningen att Västerbottens alla kommuner ska skriva kommunala serviceplaner i samarbete med processledaren.
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet för ytterligare beredning
och önskat förtydligande av tabeller och ekonomiskt förtydligande av information och kommersiell service på serviceort. Förenkling genom hyperlänkar har gjort det enklare att hitta i dokumentet och bilder har delvis ersatts av färgbilder.
Punkt 6.1.2 och 6.1.3 har skrivits om.
Viss redaktionell ändring har också gjorts då länsstyrelsen ändrat stödens omfång. Länkar till Tillväxtverket och länsstyrelsen har inarbetats
för mer uppdaterad information om detta.
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunstyrelsens protokoll, § 166/18.
Se kommunfullmäktiges protokoll, § 25/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 25/19.
Se kommunfullmäktiges protokoll, § 95/19.
Se Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Serviceplan fastställs. Serviceplanen ska ingå i den reviderade översiktsplanen.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Serviceplan fastställs.
- Serviceplanen ska ingå i den reviderade översiktsplanen.
-----
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Dnr 2019.96/04

Fastställande av nya regler för kommunalt hemsändningsbidrag
Enligt de regler som är fastställda för hemsändningsbidrag inom Malå
kommun idag kan medborgare i kommunen få dagligvaror hemkörda,
mot en egenavgift av 8 kronor. Den aktör som tar sig an uppdraget åtar
sig hemkörning av varor mot ersättning. I dagsläget är denna ersättning
200 kronor per hemsändningstillfälle. Hemsändningsbidraget maximeras till 140 000 kronor per affär och år. Hemsändning per hushåll får vara högst 2 ggr per vecka. Ingen särskild behovsprövning görs för ändamålet utan möjligheten till varuhemsändning regleras av i första hand
hushåll med visst geografiskt avstånd till butik eller hushåll som saknar
möjligheter att på annat sätt ta sig till butik.
Bedömning
Föreslagen revidering av reglerna för hemsändningsbidraget bidrar till
uppfyllelse av Lokal utvecklingsstrategi Malå kommun, med särskilt fokus på målområde ”Ett samhälle som inkluderar och utvecklar människor” och mer specifikt inriktningsmål 1.1 Samverkan och nya lösningar
för service och tjänster:
Mot bakgrund av de demografiska utmaningarna, samt det faktum att
Malå är en kommun vars centralort omgärdas av många små och medelstora byar, behövs nya modeller för att tillmötesgå det behov som
finns av service och tjänster. På lokal nivå krävs samverkan och innovativa lösningar mellan offentlig förvaltning, näringsliv och det civila
samhället för att hela kommunen ska kunna växa och utvecklas.
- Utveckla funktionalitet och samverkan mellan kommuner, mellan tätorter och landsbygd samt med grannkommuner, för att öka tillgängligheten och utbudet av service och tjänster
- Utveckla metoder, modeller och samverkan för att stärka platsers
långsiktiga kapacitet att arbeta med hållbar samhällsutveckling, tillväxt
och attraktivitet.
En revidering bedöms också kunna bidra till en flexiblare lösning som
främjar utveckling av service i kommunens byar och bosättning på
landsbygden. Ärendet bedöms inte påverka kvinnor och män olika.
BESLUTSUNDERLAG
Se Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jeanette Hallin (S): Regler för hemsändningsbidrag (fastställda av kommunfullmäktige 2012-11-26, § 105) upphör att gälla fr o m 2019-08-01.
Upprättat förslag till nya Regler för hemsändningsbidrag fastställs att
gälla fr o m 2019-08-01 med följande ändring. Under rubriken 1 Malå
kommuns regler, ska första meningen, lydande: Kommunen lämnar
hemsändningsbidrag till aktörer, med säte i Malå kommun, utanför centralorten Malå som distribuerar dagligvaror till hushåll i Malå kommun.
ändras till att lyda: Kommunen lämnar hemsändningsbidrag till aktörer,
med säte i Malå kommun, som distribuerar dagligvaror till hushåll i Malå
kommun. Hemsändningsbidragets kostnader med högst 140 000 kronor
per år belastar verksamhet 221 - Varuhemsändning. 50 % av bidraget
återsöks av Malå kommun genom Region Västerbotten.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Regler för hemsändningsbidrag (fastställda av kommunfullmäktige
2012-11-26, § 105) upphör att gälla fr o m 2019-08-01.
- Upprättat förslag till nya Regler för hemsändningsbidrag fastställs att
gälla fr o m 2019-08-01 med följande ändring. Under rubriken 1 Malå
kommuns regler, ska första meningen, lydande: Kommunen lämnar
hemsändningsbidrag till aktörer, med säte i Malå kommun, utanför
centralorten Malå som distribuerar dagligvaror till hushåll i Malå kommun. ändras till att lyda: Kommunen lämnar hemsändningsbidrag till
aktörer, med säte i Malå kommun, som distribuerar dagligvaror till hushåll i Malå kommun.
- Hemsändningsbidragets kostnader med högst 140 000 kronor per år
belastar verksamhet 221 - Varuhemsändning.
- 50 % av bidraget återsöks av Malå kommun genom Region Västerbotten.
-----
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Dnr 2019.110/04

Delårsrapport, januari - april 2019 - Malå kommun
Delårsrapport för perioden januari – april 2019 för Malå kommun har
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delårsrapporten godkänns. Kommunchefen
får i uppdrag att till kommunstyrelsen 2019-09-03 redovisa en ny uppföljning av åtgärder från nämnderna i syfte att uppnå en budget i balans.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Delårsrapporten godkänns.
- Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen 2019-09-03 redovisa en ny uppföljning av åtgärder från nämnderna i syfte att uppnå
en budget i balans.
-----
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Dnr 2019.109/04

Delårsrapport, januari - april 2019 - Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsrapport för tiden
januari - april år 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Delårsrapporten för tiden januari - april år 2019 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. Kommunchefen får i
uppdrag att till kommunstyrelsen 2019-09-03 återkomma med åtgärder
för att uppnå en budget i balans för kommunstyrelsen.
BESLUT
- Delårsrapporten för tiden januari - april år 2019 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde godkänns.
- Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen 2019-09-03
återkomma med åtgärder för att uppnå en budget i balans för kommunstyrelsen.
-----
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Dnr 2019.105/04

Budget 2020 - Investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 – 2023
Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen
utarbetat förslag till investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 - 2023.
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 6/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 - 2023
fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive
nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 2023 fastställs enligt upprättat förslag.
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under
verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen.
-----
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Dnr 2019.106/04

Budget 2020 - Budgetramar 2020 samt budgetplan 2021 - 2023
Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen,
utifrån resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar
2020 samt budgetplan 2021 - 2023.
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 7/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Budgetramar 2020 samt budgetplan 2021 2023 fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela
inom budgetramen. I prioriteringsunderlaget tas summorna samt raden
om hemsändningsbidrag bort. Till kommunstyrelsen och respektive
nämnd ges direktiv enligt prioriteringsunderlag.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Budgetramar 2020 samt budgetplan 2021 - 2023 fastställs enligt upprättat förslag.
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
- I prioriteringsunderlaget tas summorna samt raden om hemsändningsbidrag bort.
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges direktiv enligt prioriteringsunderlag.
----Charlotte Hultdin (S) avstår från att delta i beslutet.
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Dnr 2019.107/04

Budget 2020 - Skattesats 2020
Malå kommun ska årliga besluta om skattesatsen för nästkommande
år.
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 8/19.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Skattesatsen för 2020 ska vara 23,40.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Skattesatsen för 2020 ska vara 23,40.
-----
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Dnr 2019.112/00

Inrättande av en fullmäktigeberedning - Framtidsberedning
Kommunfullmäktiges ordförande Joacim Eliasson föreslår att inrätta en
fullmäktigeberedning, enligt följande.
Syfte
Fullmäktigeberedningens syfte är att genom en bred politisk enighet
komma fram med framtida vision för Malå kommun. Utveckla kommunfullmäktige, presidiet och beredningen under mandatperioden. Utveckla
den demokratiska processen genom att involvera medborgarna i frågor
samt implementera de beslutade frågorna hos medborgarna.
Mål
Ta fram en vision för Malå kommun genom medborgarmedverkan. Utveckla det styrkort som styr fullmäktiges arbetssätt samt påbörja ett
samarbete med yngre medborgare att ta fram förslag till beslut.
Namn
Framtidsberedning
Ledamöter
- Ordförande i kommunfullmäktige (sammankallande)
- En ledamot från representerade partier i kommunfullmäktige
- Politisk sekreterare.
Aktiviteter 2019
- Ta fram vision för Malå kommun
- Revidera kommunfullmäktiges styrkort
- Genomföra en ungdomsinitiativsprocess med årskurs 8
- Medborgardialoger med Malås invånare med innehållet ny politiskoch ny tjänstemannaorganisation.
Mötesplan
8 juli
Mötesplan tas fram vid första mötet.
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2019-06-04
Utvärdering
Bredningen utvärderas vid fullmäktige december och juni.
Bedömning

Enligt 3 kap 2 § kommunallagen får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden
som ska avgöras av fullmäktige. En beredning kan vara permanent eller
tillfällig.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ärendet återremitteras för att återkomma i
kommunstyrelsen med utvecklat förslag och finansiering.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagsordning på frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att ärendet ska återremitteras.
BESLUT
- Ärendet återremitteras för att återkomma i kommunstyrelsen med utvecklat förslag och finansiering.
-----
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Dnr 2019.98/08

Information om projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region
(NiMR)
Näringslivsutveckling i Möjligheternas region är ett samverkansprojekt
mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Projektets övergripande
målsättning är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag
genom att stödja befintliga små och medelstora företag inom fem fokusområden: generations- och ägarskifte, nå ut på en större marknad,
kompetensförsörjning, kapitalförsörjning och innovation.
Projektet pågår 2018-09-01--2021-04-30.
Projektets finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond (det är Tillväxtverket som beviljar medel) och Region Västerbotten samt de åtta kommunerna Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Storuman, Malå, Norsjö, Sorsele
och Lycksele. Projektägare är Storumans kommunföretag AB. Samarbete sker också med Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner (partner från
Region 10) som har sökt separat finansiering.
Lägesrapport
Kontakt med företag och arbete med huvudsakliga målgruppen
Vi har utifrån tidigare kontakter med näringslivet identifierat ett antal företag som kan bli intresserade av insatser. Dessutom har vi använt oss
av företagsregister, arbetar med att skapa CRM (Customer relationship
management) – system för att kommunicera med företag på ett mer
professionellt och strukturerat sätt och skickat ut en enkät till företagare
att besvara om bl a vilka fokusområden som är av intresse. Vi marknadsför projektet via våra kanaler i respektive kommun och via en gemensam hemsida och dess blogg. Här berättar vi om företag i Region
10 för att inspirera, visa upp möjligheter att driva och utveckla verksamheter och ger chans för företag i vår Region att bekanta sig med varan
för eventuellt samarbete.
Vårt ”erbjudande” för företag kan vara informations-/kunskapsinsatser i
grupper, coachning direkt till företagen, behovsanpassade insatser, individuella handlingsplaner, jämställdhetsanalyser, insatser i samarbete
med övriga projekt, jämställdhetsanalyser.
Samarbete med affärscoacherna i Region 10 och uppdraget ”resurskommun”
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Enligt projektbeskrivning är samarbete inom Region 10 en nyckelfråga i
projektet. Förhoppningen är att vi under projektets gång ska hitta ett
särskilt arbetssätt som kan ger oss en fördjupad struktur för samverkan
mellan kommunerna på näringslivsfunktionsnivå i framtiden. Kommunerna blir specialiserade på olika områdena och delar med sig information, kunskap och erfarenhet, stödjer övriga kollegor i projektet, initierar
aktiviteter och sätter aktivitetsmål för alla åtta kommuner inom sitt område med mera. Här agerar kommuner som resurs till varandra. Vi ska löpande implementera arbetet med resurskommuner i ordinarie verksamhet. Så på så vis är näringslivsfunktionerna och coacherna också en
målgrupp i projektet förutom företagare.
Malå kommun och utvecklingsavdelningen har valt att fokusera på ägarskifte och generationsskifte. Fokusområdet delar vi med Sorsele kommun och hjälps åt i arbetet. Under den aktuella perioden (9 månader)
har vi lagt krafter på resurskommunrollen och dialog och kommutation
med målgruppen/mottagare. Följande är gjort.
 utarbetat en handlingsplan för fokusområdet och checklista för affärscoacherna
 sammanställt en lista på eventuella samarbetspartner gällande fokusområdet
 tagit fram en lista med olika sort resursen och material gällande ämnet
 har formulerat erbjudandet för företagare
 anordnat en kompetenshöjande workshop om generations-/ ägarskifte till affärscoacherna
 arbetar med att anordna workshop för företagare i slutet på september med tvådagars upplag: en dag för ”nuvarande ägare” för att förbereda sig och en annan dag - för ”köpare” som ska ”skaffa sig” ett
företag. Här ger vi baskunskap i ämnet för företagare. Affärscoacher
och lokala samarbetspartner (revisorer, banktjänstepersoner, ev representanter för Almi och Norrlandsfonden) blir också välkomna till
workshopen. Därigenom delfinansierar vi insatsen. Workshopen ska
anordnas i Malå, men deltagare från andra kommuner ska få möjlighet att vara med via videokonferenslösning i Samhällsrummen/Hälsorummen i Regionen. Lokalt i Malå är det cirka 10 företag som nu är
identifierade som potentiella mottagare av insatsen.
Affärscoacherna har haft en särskild insats: workshop i hållbarhetsarbete och ska få fortsatt stöd i det från Sustainergies. De horisontella kriterierna finns genom de processer som är framtagna med i samverkansparternas dagliga arbete. Vi jobbar med ett jämställdhetsperspektiv i aktiviteter, marknadsföring, i coachningsmöten med företag. Genom digitala lösningar och ett jämställdhetsperspektiv bidrar vi till en hållbar regional tillväxt.
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Sammanfattning
Kontakt med företag och företagets behov ska nu vara i fokus för vårt
arbete.
Utmaningen med att hitta ett nytt arbetssätt genom samarbete i Regionen, resurskommunsrollen och input gällande fokusområdena kvarstår.
Vi från Malå förväntar oss och efterfrågar hos de andra kollegorna att vi
i projektet skapar en gemensam grund att stå på för alla fokusområden
för att erbjuda likvärdig service/insatser till företagare i Region 10, hitta
sätt att samarbeta där vi är resurseffektiva, professionella och kompetenta. Vi har alla våra förutsättningar: utarbetat arbetssätt, bemanning
på tillväxtfunktioner och dessutom har kommunerna olika näringslivsstrukturer och fördelningen mellan branscher. Arbetssättet i projektet är
nytt och genom att lära av det så finns det goda möjligheter för att samverkan mellan kommunerna stärks och förutsättningar för företagen att
växa och utvecklas förbättras.
BESLUTSUNDERLAG
Se Aleksandra Simanovskayas tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. Nästa rapportering till
kommunstyrelsen sker den 12 november 2019.
BESLUT
- Informationen noteras.
- Nästa rapportering till kommunstyrelsen sker den 12 november 2019.
-----
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Dnr 2019.101/10

Information - Lägesrapport ombyggnation Tjambo
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11, § 36 att
- Ett- till fyraåringar ska vara på Tjambo.
- Femåringarna flyttas till Nilaskolan.
- Kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån på 30 miljoner kronor.
Bedömning
Projektet för ombyggnationen är upphandlat. Två anbud inkom - PEAB
22 298 000 kronor och Contractor 29 250 000 kronor. PEAB vann upphandlingen och avtal har tecknats. Ombyggnationerna startade enligt
plan i början av maj månad.
Kostnader t o m 2018-12-31 är 3 218 000 kronor, fördelade enligt följande.
- Projektering samt framtagande av FFU ca 2 385 000 kronor.
- Ny infart till kök, nytt va inklusive fettavskiljare, staket, bygglov samt
rivning av f d Länkarna ca 833 000 kronor.
Kostnader t o m 2019-04-30 är 33 123 kronor; konsultkostnader i samband med upphandlingen.
Collage redovisade 2018-08-30 en budgetkalkyl som innebär en kostnad för ombyggnationen inklusive köksutrustning på 26 428 300 kronor.
Uppskattad konsultkostnad antas till 10 % av entreprenaden =
2 650 000 kronor. Det som vi vet tillkommer är uppdimensionering av
befintligt VA, ca 150 000 kronor. Summan av detta blir 29 228 300 kronor. Sedan tillkommer kostnader för ny anslutning av el och fjärrvärme,
oförutsett samt utemiljö. Denna kostnadsuppskattning visar att kostnaden för ombyggnationerna enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-0411, § 36 kan överstiga 30 milj kronor.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
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BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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2019-06-04
§ 91

Dnr 2019.102/10

Information - Lägesrapport ombyggnation reningsverket
Reningsverket för Malå samhälle har problem att klara utsläppskraven.
Länsstyrelsen har förelagt Malå kommun att senast 2022-12-31 uppfylla
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av
avloppsvatten avseende CODcr.
Processutredning av konsult, ÅF, är genomförd för att klargöra vad som
måste göras för att reningsverket ska klara kraven. Denna utredning visar att ett biosteg måste införas till en av konsulter beräknad kostnad av
5,9 milj kronor.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 115 att bevilja investeringsmedel på 6 milj kronor.
Bedömning
Det som hänt t o m 2019-04-30 är följande.
Processutredning utförd samt tillståndsansökan för Malå reningsverk inlämnad till länsstyrelsen, ÅF konsult, tillståndet inte klart. Kostnad
554 366 kronor.
Det som hänt t o m 2019-05-20 är följande.
Konsult upphandlad för att projektera ombyggnationen. Två anbud inkom - Sweco 949 200 kronor och ÅF 1 550 000 kronor. Sweco är antagna men projektstartmöte inte utfört.
Bedömning av totalkostnad är svår att säga i dagsläget. Kan bli tydligare när projekteringen kommit igång.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
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Dnr 2019.111/04

Fastställande av ram för nyupplåning under 2020
I kommunens gemensamma reglemente kan man läsa att kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att vid behov ta upp lån inom
den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Som
en följd av detta har man i kommunstyrelsens delegationsförteckning
gett kommunchefen och ekonomichefen rätt att uppta lån inom av kommunfullmäktige fastställd ram för total lånevolym.
Under 2019 kommer ca 15 - 17 mnkr att nyupplånas, därmed räknas
dessa av från koncernens limit om 72 mnkr. Inga andra lån har lånats
upp under denna period.
Kommunstyrelsen har under perioden 2020-01-01--12-31 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder med totalt 55 mnkr.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsen har under 2020-01-01--1231 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under perioden
med totalt 55 mnkr.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Kommunstyrelsen har under 2020-01-01--12-31 rätt att nyupplåna,
d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 55 mnkr.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-04
§ 93

Blad nr

37

Dnr 2019.114/04

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat - Kommuninvest i Sverige AB
Kommuninvest ekonomisk förenings (”Föreningen”) upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Malå
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 januari 1997 och har
bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 30 november 2009.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest.
Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot
långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Malå kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap
i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Malå kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i
kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett
har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal
om medlemmarnas ansvar för Svenska kommuner och landsting i samverkan 114885-v4 Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Malå kommun undertecknade Regressavtalet den 7 december
2011 och Garantiavtalet den 7 december 2011. Även dessa avtal riskeJusteringsmännens sign
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rar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas
enligt vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet
och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar
såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga
medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga
medlemmar följer checklistan.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Malå kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 januari1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Malå
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Malå kommun genom
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. Malå kommun bekräftar att
regressavtalet undertecknat av Malå kommun den 7 december 2011,
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras
för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller. Malå kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat
av Malå kommun den 7 december 2011, vari Malå kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Malå kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 januari1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Malå kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Malå kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande
och blivande borgenärer.
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- Malå kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Malå kommun den 7 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
- Malå kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Malå kommun den 7 december 2011, vari Malå kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
-----
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Dnr 2019.116/04

Fastställande av Principer för internprissättning, lokaler och investeringar
Kommunen har inför budget 2020 infört internprissättning av administrationskostnader.
Sedan 2014 har kommunen tillämpat internhyror för verksamhetslokaler
samt interndebitering av bland annat måltider, hyrbilar, timtid, gemensamma service (GS - vaktmästare, städ) etc.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Principer för internprissättning, lokaler och investeringar fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Principer för internprissättning, lokaler och investeringar fastställs.
-----
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Dnr 2019.95/08

Redovisning av investeringsprojekt
Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investeringsprojekten för perioden januari - april år 2019.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen godkänns.
BESLUT
- Redovisningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-06-04
§ 96

Blad nr

42

Dnr 2019.113/04

Budget 2019 - Ny investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 – 2022
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2019-04-15, § 97 fick miljö- och byggnämnden ett tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2019 på 350 tkr.
Omfördelningen görs mellan kommunstyrelsen (- 350 tkr) samt miljöoch byggnämnden (+ 350 tkr).
Därmed upphävs del av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-03, § 27
om investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Del av kommunfullmäktiges beslut 2018-1203, § 27 om investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan
2020 upphävs. Nytt förslag till investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 2022 fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Del av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-03, § 27 om investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 upphävs.
- Nytt förslag till investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 2022 fastställs.
-----
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

43

2019-06-04
§ 97

Dnr 2019.117/04

Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2019, per investeringsprojekt
Kommunstyrelsen beslutade i januari om investeringsplan för 2019.
Denna ska vid uppkomna behov/förändringar revideras. Därmed ska
den som togs i februari upphävas och en ny godkännas för innevarande
år 2019.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens investeringsplan 2019 beslutad 2019-02-12, § 10 upphävs. Kommunstyrelsens nya investeringsplan 2019 godkänns.
BESLUT
- Kommunstyrelsens investeringsplan 2019 beslutad 2019-02-12, § 10
upphävs.
- Kommunstyrelsens nya investeringsplan 2019 godkänns.
-----
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Blad nr

44

Dnr 2019.103/51

Höjning av avgift för felparkering
Kommunen bestämmer över hur hög felparkeringsavgift som får tas ut i
hela Malå kommun. Detta högsta belopp är idag satt till 500 kronor. Beloppet fastställdes 2013 varför en höjning måste anses befogad.
Önskemål om höjning har inkommit från bostadsrättföreningen Malåbonden som har stora problem med felparkeringar som hindrar vägunderhåll och utryckningsfordon. Problembeskrivningen stämmer även
överens med de problem som finns inom kommunens verksamhet Malåbostaden och Meni.
Förslaget är att höja högsta beloppet till 800 kronor, syftande till att få
trafikanterna att respektera de lokala reglerna som finns för parkering.
Bedömning
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både kvinnor
och män.
BESLUTSUNDERLAG
Se Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Avgiften för felparkering höjs till 800 kronor
från och med 2019-07-01.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Avgiften för felparkering höjs till 800 kronor från och med 2019-07-01.
-----
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Blad nr

45

Dnr 2019.108/13

Avslutande av HVB-verksamhet för ensamkommande barn – Återrapport
Kommunfullmäktige beslutade under våren 2019 att stänga Malå kommuns sista boende för ensamkommande barn, Kompassen.
Bedömning
I dagsläget är 8 av de 9 platserna belagda på Kompassen. Utifrån ålder
på de ungdomar som i dag bor där kommer vi under hösten endast att
belägga 4 av de 9 platserna. Efter möte med beslutsfattande socialsekreterare samt boendechef 2019-05-09 kom gruppen överens om att en
logisk väg framåt är att under hösten temporärt omvandla Kompassen
till ett stödboende för de 4 ungdomar som ej fyllt 18, alternativt behöver
fortsatt stöd. Detta då det är billigare än att placera dem i egna lägenheter då vi fortsatt har hyra på lokalen till och med 2020-08-31. Vi har då
tid utifrån förändrade förutsättningar som kan uppstå att planera hur vi
efter 2020-08-31 ska hantera situationen. Omsorgsnämnden godkände
denna inriktning 2019-05-22. Inledande förhandlingar med berörda fack
om övertalighet vid nedläggning har påbörjats under våren. Övertaligheten gäller inte många medarbetare då flera har visstidsanställningar
som avslutas 2019-08-31. Förhandling om övertalighet på ledningssidan påbörjas efter sommaren 2019.
BESLUTSUNDERLAG
Se John Olssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Informationen noteras.
-----
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2019-06-04
§ 100

Dnr 2019.22/10

Fastställande av samverkansavtal om ny gemensam nämnd för miljöoch byggverksamhet - Inlandets miljö- och byggnämnd
Malå och Norsjö kommuner samverkar idag i gemensamma nämnden
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd och tillhörande miljö- och byggnadskontor. Sorsele och Arjeplogs kommuner har önskat att ansluta sig till
en ny utvidgad nämnd.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-12 § 20 att:
- Ärendet återremitteras i avvaktan på beslut i berörda kommuner.
- Möjligheten att samarbeta med Skellefteå ska undersökas.
- Arbetet sker i samverkan med miljö- och byggavdelningen.
Bedömning
I skrivande stund har endast Arjeplogs kommun tagit beslut om samverkansavtalet, med vissa justeringar, för att ingå i den nya nämnden.
En behovsutredning har utförts i de fyra kommunerna och den visar att
det råder personalbrist på olika poster i respektive kommun.
Med anledning av ovanstående är förslaget till beslut att inte bilda en
gemensam miljö- och byggnämnd med Malå, Norsjö, Sorsele och Arjeplogs kommuner.
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunstyrelsens protokoll, § 20/19.
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ärendet avslutas utan åtgärd.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Ärendet avslutas utan åtgärd.
-----
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Dnr 2019.73/04

Ansökan om bidrag år 2020 - Bris region Nord
Bris Region Nord ansöker om bidrag från Malå kommun för år 2020, totalt 7 000 kronor. Bris arbetar för att barnkonventionen ska efterföljas
och att barn bl a ska vara fri från mobbning, självskadebeteende till oro
över missbrukande föräldrar och ha en framtidstro.
Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter respekteras i samhällets alla delar och där varje barn känner till sina rättigheter. För att uppnå detta arbetar organisationen utifrån tre delar: stödja, mobilisera och
påverka.
Bedömning
Eftersom bidragen från kommunerna är en förutsättning för Bris verksamhet görs bedömningen att ett bidrag för 2020 ska beviljas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jeanette Hallin (S): Ansökan om bidrag avslås.
BESLUT
- Ansökan om bidrag avslås.
-----
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Dnr 2019.89/04

Utbetalning av partistöd 2019 - Vänsterpartiet Malå
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.
Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även eventuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. Vänsterpartiet har redovisat verksamheterna som pengarna använts till i verksamhetsberättelsen som är en bilaga till redovisningen.
Bedömning
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
JÄV
Lennart Gustavsson (V), Siv Stenberg (V), Petter Lundström (V) och
Kim Bergström (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet. Ingen ersättare inträder i deras ställe. Andre vice ordförande
Arne Hellsten (ML) tjänstgör som ordförande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
29 600 kronor betalas ut till Vänsterpartiet.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut
till Vänsterpartiet.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2019.88/04

Utbetalning av partistöd 2019 - Centerpartiet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.
Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även eventuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. Då det inte framgick av redovisningen vilken verksamhet pengarna använts till så fick föredraganden efter ett telefonsamtal med Emil
Högberg veta att pengarna använts till valarbetet 2018.
Bedömning
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
3 700 kronor betalas ut till Centerpartiet.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 3 700 kronor betalas ut
till Centerpartiet.
-----
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Dnr 2019.87/04

Utbetalning av partistöd 2019 - Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.
Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även eventuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun.
Bedömning
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
JÄV
Ylva Olofsson (S), Charlotte Hultdin (S) och Jeanette Hallin (S) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Kim Bergström (V) inträder som ersättare för Ylva Olofsson (S).
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
29 600 kronor betalas ut till Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut
till Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2019.93/04

Utbetalning av partistöd 2019 - Malålistan
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.
Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även eventuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. Då det inte framgår av redovisningen vad en del av pengarna använts till har föredraganden efter samtal med Siv Johansson fått veta att
de använts till valet 2018.
Bedömning
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
JÄV
Arne Hellsten (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet. Kim Bergström (V) inträder som ersättare för Arne Hellsten
(ML).
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
14 800 kronor betalas ut till Malålistan.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 14 800 kronor betalas ut
till Malålistan.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2019.86/04

Utbetalning av partistöd 2019 - Liberalerna i Malå
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.
Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även eventuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun.
Bedömning
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande.
JÄV
Cecilia F Stenlund (L) och Stefan Lundgren (L) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet. Kim Bergström (V) inträder som ersättare för Cecilia F Stenlund (L).
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
11 100 kronor betalas ut till Liberalerna.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 11 100 kronor betalas ut
till Liberalerna.
----Justeringsmännens sign
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§ 107
Ordföranden informerar
Uppvaktning av näringsdepartementet
Malå kommun har uppvaktat näringsdepartementet i syfte att avsätta
resurser för att utveckla och förstärka SGU i Malå. Statssekreterare
Emil Högberg var värd för mötet. Boliden AB:s HR-chef Ann Allen deltog.
Inbjudan till Ibrahim Baylan
Malå kommun har inbjudit näringsminister Ibrahim Baylan att delta i
”Här finns jobben och möjligheterna”.
Utskick till förtroendevalda
En översyn av utskicken till förtroendevalda bör göras. Här bör även en
översyn av vilket utredningsmaterial som är relevant göras.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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§ 108
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska
anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Justeringsmännens sign

ÄRENDE

DELEGAT

Beslut om anstånd med betalning av skuld
till kommunen, upp till 5 000 kronor i högst
3 månader

Ida Bergström
Annika M Johansson

Anställning och lönesättning av personal
efter samråd med personalchef

John Olsson
Jim Lundmark

Avge yttrande om tillstyrkan av/avslag på
ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling

Jim Lundmark

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl
lagen om färdtjänst § 6 - 10

Charlotte Hultdin

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärdtjänst
enl lagen om riksfärdtjänst § 4 - 5, 7 – 8

Charlotte Hultdin
Ulrika Grensell

Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla lön
under ledighet vid fackligt förtroendemannauppdrag enligt AB

Lars Ekberg

Bevilja/avslå ansökan om tjänstledigt för enskild angelägenhet med bibehållna löneförmåner under högst 10 arbetsdagar/kalenderår för personal

Lars Ekberg

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

Lars Ekberg

Omsättning av kommunens lån, d v s låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån
som förfaller, samt lån inom ramen för internbanken

Lina Dahlbäck
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2019-06-04
Prisförfrågan, upphandling, antagande av
anbud samt tecknande av avtal inom verksamhetens tilldelade internbudget och/eller
investeringsbudget

Lars Grundberg

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark

Lars Grundberg

I ärende, som är så brådskande att kommun- Lennart Gustavsson
styrelsens avgörande inte kan avvaktas, beslutar ordföranden, med kommunchefen som
ersättare
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.
BESLUT
- Delegationsbesluten är anmälda.
-----
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2019-06-04
§ 109
Redovisning av meddelanden
Malå kommun

Delårsrapport januari - april
2019:
- Meni AB
- Mabo AB
- KFN
- ON
- MBN
- BUN

Region 10

Minnesanteckningar
190405

Trepartens renhållningsnämnd

Protokoll 190521

Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 190409, 190520.

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