MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05

1 (61)

Plats och tid

Kommunförvaltningen, kl 08.00 - 17.30

Ajournering

Kl 8.05 - 10.05 Ulrika Renström, Malå Sameby/Tomas Stenlund och forskare Anna-Lill Drugge inf om samerna och deras verksamhet
Kl 10.05 - 10.15 kaffe
Kl 10.15 - 10.35 ABF/Ann-Ci Jonsson inf om ABF:s verksamhet
Kl 11.55 - 13.00 lunch
Kl 14.50 - 14.55, 16.15 - 16.20

Beslutande

Ulla-Britt Persson (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S), § 67-94, 96-103, 105-107
Petter Lundström (V), ersättare för Anna Harr (V)
Lennart Gustavsson (V)
Arne Hellsten (ML), § 67-95, 97-103, 105-107
Joakim Pettersson (ML)
Cecilia Wahlberg Roslund (ML), ersättare för Siv Johansson (ML)
Cecilia F Stenlund (L), § 67-96, 98-107

Övriga deltagende

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
A-K Horney, v-samh ansv utveckl avd, § 69-71,81,105
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 82-83,86-91
Lars Grundberg, ansv tekn avd, § 72-73

A Simanovskaya, proj led Möjl reg, § 68
Elin Nilsson, miljö- o byggchef, § 81
Rune Nilsson, IT-samordn, § 82-83
Daniel Risberg, VD Meni, § 101

Utses att justera

Joakim Pettersson, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, måndag den 11 juni 2018, kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

67 - 107

Catrin Björck
Ordförande

Mikael Abrahamsson
§ 67-94,96-103,105-107

Arne Hellsten
§ 95

Lennart Gustavsson
§ 104

Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Anslag sätts upp

2018-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2018-07-03
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§ 67
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018.136/10

Information om projektet Möjligheternas Region
Möjligheternas region är ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i
Västerbottens inland. Projektets målsättning är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag.
Projektet pågår 2015-09-01--2018-12-31.
Projektets finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten samt de åtta kommunerna Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Storuman, Malå, Norsjö, Sorsele och Lycksele. Projektägare är Storumans
kommunföretag AB.
Under projekttiden har tre personer varit anställda som arbetscoacher.
För närvarande är det Aleksandra Simanovskaya.
Projektet är i avslutningsfas och bedöms av utvecklingsavdelningen
som mycket lyckat utifrån följande kriterier.
-

-

Tid: treårig projekttid gav oss möjlighet att göra relativt långsiktiga insatser och att ha god uppfattning om årliga kostnader respektive aktiviteter samt arbetsinsatser.
Kostnader: det fanns avsatt resurser både för personal och insatser;
från början av projekttiden och till och med år 2017 rekvirerades drygt
1,3 ml för Malås del.
Kvalitet: projektet riktade sig både till företag och kommun (näringslivskontor/utvecklingsavdelning) och hade bl a ett mål att utarbeta långsiktiga hållbara metoder och arbetssätt som innebär nära dialog mellan
kommun och företag; medverkande föreläsare/externa sakkunniga har
valts noggrant och levererade hög nivå på workshop/insatserna.
Målgruppens och andra intressenters kundnöjdhet: löpande utvärderingar visar att både insatser inom nyföretagade och affärsutveckling
är mycket uppskattade av företagarna i Malå.
Mätbara mål (exempel):
1. Under projektets gång (t o m idag) har vi i Malå haft kontakt med 72
företag/invånare som håller på att starta företag (bl a 30 befintliga företag och 15 företag som startades under projektets gång där Möjligheternas Region har bidragit samt 15 företag i uppstartfasen).

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

KS, ledningsgruppen, utvecklingsavdelningen/inflyttar- och
integrationsservice
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2. Antal anmälda deltagare på Företagarskolan 1.0 - 15 personer (varav
3 av utländsk härkomst, 9 kvinnor och 6 män). Antal anmälda deltagare på Företagarskolan 2.0 - 16 personer (7 kvinnor och 9 män, 3
utlandsfödda).
3. Deltagare i Mentorsprogrammet: 7 adepter och 7 mentorer (9 kvinnor, 5 män, 2 utlandsfödda).
4. Näringslivs- och rekryteringsmässa Här finns jobben 2016: 36 utställare på mässdagen, uppskattningsvis 1 000 besökare under veckan.
Här finns jobben 2017: 29 utställare, antal besökare: samma som år
2016.
IMPLEMENTERING
Efter projektets avslutning behåller vi följande.
Arbetssätt
Utvecklingsavdelningen som driver projektet lokalt arbetar integrerat,
det vill säga att alla medarbetare är delaktiga i projektets aktiviteter, planering av dem i tidigt skede och även genomförande av insatserna.
Dessutom arbetar man nära och i direkt kontakt med kunderna – befintliga företag samt invånare som funderar och planerar att starta företag
samt de som vill etablera företag/flytta företag till Malå.
Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun (LUS), utvecklingsavdelningens handlingsplan, Integrationsstrategi och handlingsplan är de dokument som styr arbetet. Kundernas behov, trender i omvärlden samt
framtida aktuella utmaningar styr också de prioriteringar och insatser
som väljs. Man upplever att det ger styrka, kontinuitet och hållbarhet
och man fortsätter på ett sådant sätt i de insatser som erbjuds. Därmed
sker implementeringen.
Aktiviteter/insatser som blev mest framgångsrika och testades/finansierades helt eller delvis av projektet
- Företagarskolan (man behåller samma format med externa sakkunniga föreläsare: t ex Skatteverket, RevisorCompaniet samt samarbete
med befintliga företag). Medarbetare på utvecklingsavdelningen fungerar fortsättningsvis som företagslotser/rådgivare.
- Här finns jobben - näringslivs- och rekryteringsmässa i Malå under
vecka 45 med tematisk workshop, en kväll för ungdomar och information från gymnasieskolor samt mässdagen med utställare.

Justeringsmännens sign
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- Gomorron Malå – tematiska företagsfrukostar med föreläsare och panel.
- Finansieringsraketen – workshop i investeringsstöd för nystartade och
befintliga företag.
- Malå on tour – guidad tur lokalt med nedslag bland områdets företag
för elever och lärare på Nilaskolan.
- Fredagslunchen – Utvecklingsavdelningen informerar.
- Utbildning och dialog om upphandling,
- med mera.
Verktyg som utarbetades under projektets gång:
-

- Mallarna och checklistor.
Kontaktnätet som bildades:
- Kollegor i R8 som har funktionen coacher/handläggare/lots.
- Enhetschefer/ansvariga för tillväxtfrågor/utvecklingsfrågor/företagskontakter
- Myndighetskontakter – personer med ansvar för nyckelfrågor: företagsstöd, finansiering, investering, processtöd, m m. Länsstyrelsen,
Almi, Region Västerbotten, Norrlandsfonden, LTU-bussiness, Coompanion m fl.
- Företagarorganisationer: Företagarna, LRF, destinationsorganisationen, Malå Sameby m fl.
- ”Bank” av testade föreläsare/externa sakkunniga som anlitades under
projektets gång.
I slutet av maj 2018 får Region 8 ett besked om ett nytt samverkansprojekt som har sin framväxt i arbetet inom projektet Möjligheternas Region: Projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region. Här ska
fokus för Malås del ligga på generationsväxling och kapitalförsörjning.
BESLUTSUNDERLAG
Se Aleksandra Simanovskayas tjänsteutlåtande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Information om projektet Möjligheternas Region godkänns.
BESLUT
- Information om projektet Möjligheternas Region godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr 2018.72/10

Information om utvecklingsavdelningens verksamhet 2018
Information om planerad verksamhet och handlingsplan 2018 ges muntligt på sammanträdet.
BESLUTSUNDERLAG
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Anna-Karin Horney

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018.135/08

Medverkan i, och medfinansiering av projektet Hållbar service II
Norsjö kommun har i egenskap av projektägare under 2017 lämnat in
en projektansökan till Tillväxtverket, medel för pilotprojekt för utveckling
av lokala servicelösningar. Projektet hade ett brett innehåll och en budgetomslutning på 8 607 646 kronor. Ansökan var ett initiativ från Skellefteregionens styrgrupp 2016 och i ansökan medverkade Skellefteå,
Norsjö, Malå, Sorsele och Arjeplog. Skellefteå kommun måste av olika
skäl lämna projektet och den inlämnade ansökan återtogs därför.
En ny ansökan har inlämnats i mars 2018 och i den ansökan medverkar
kommunerna Malå, Norsjö, Sorsele och Arjeplog. Den nya ansökan gäller ett mer avgränsat projekt där fokus ligger på digitaliseringens möjligheter för utveckling av service. Enligt besked skulle den nya ansökan
baseras på den finansiering som kommunerna beslutat om inför första
ansökningstillfället. Den nya projektansökan har därför en budget på
2 128 676 kronor.
Under Tillväxtverkets handläggning av ansökan har besked kommit att
offentliga sökande inte får angivna 75 % stöd utan endast 70 %. Detta
gör att projektet måste minskas ner till en budget på 1 773 855 kronor.
I den inlämnade ansökan ingår test av digitala anslagstavlor i lanthandelsbutik i en ort per kommun. För att minska projektet föreslås, förutom
generella kostnadsminskningar, att aktiviteten med digitala anslagstavlor minskas till en ort i projektområdet, enligt förslag en lanthandel inom
Sorsele kommun.
En minskning med 354 000 kronor av ett redan kraftigt nedskuret projekt får givetvis konsekvenser. Projektet går fortfarande att genomföra
men projektets ursprungliga ambitioner är svåra att uppnå. De effekter
som är rimliga att förvänta sig blir relativt begränsade. Från Malå kommuns sida innebär det att processen har kostat mycket tjänstemannatid
i kombination med att önskvärd förankring hos målgruppen såsom företagare inom handeln kunde ha varit bättre.
Ekonomi
Den medfinansiering som Malå kommun tidigare beslutat om uppgår till
totalt 154 719 kronor och samma belopp är aktuellt i en ytterligare minskad projektbudget.
Malå kommun måste ta ställning till om det är aktuellt att kvarstå som finansiär i projektet eller om det ska avslutas.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Anna-Karin Horney, tillväxtchefen i Norsjö, Sorsele och Arjeplogs kommuner
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Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Projektet planeras pågå fr o m juni 2018 t o m mars 2020. Aktiviteter ingår t o m 2019-12-31, därefter avslutningsaktiviteter.
BESLUTSUNDERLAG
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Malå kommun kvarstår inte som finansiär i
projektet Hållbar Service II och föreslår att det avslutas.
BESLUT
- Malå kommun kvarstår inte som finansiär i projektet Hållbar Service II

och föreslår att det avslutas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

10

2018-06-05
§ 71

Dnr 2018.134/14

Prioriteringar för utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå
kommun
Bakgrunden till utmaningar och behov i Malå kommun reflekteras väl i
regeringsuppdraget. Nedan presenteras några målområden och dess
bakgrund från vår lokala utvecklingsstrategi (LUS) som Malå kommun
bör prioritera att arbeta med, vilket möjliggörs tack vare det statliga stödet som uppgår till 1,7 miljoner SEK/år under en treårsperiod. Medlen
rekvireras 2018-05-31.
BEHOV - PLATSBASERAD NÄRINGSLIVSUTVECKLING
Bakgrund: För att få ett starkare näringsliv är det viktigt att hitta verktyg
och stödja de företag som har förutsättningar att utvecklas och växa. Ett
bredare näringsliv är en förutsättning för ett attraktivt samhälle där alla
ges möjlighet att utvecklas. Malå kommun ska vara ett samhälle som
präglas av jämställdhet och mångfald och som erbjuder service och
tjänster i hela kommunen.
Näringslivet i Malå kommun präglas i stor grad av tillverkningsindustri.
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.
Några av de viktigaste aspekterna för näringslivsutveckling är att fler
kvinnor startar företag, att fler kvinnor tar plats i beslutsfattande sammanhang samt att kvinnors kunskaper, affärsidéer och innovativa lösningar tas tillvara.
BEHOV - INVESTERINGAR I UTBILDNING OCH KOMPETENS
Bakgrund: För att säkerställa samhällets behov av kompetens och den
enskilde medborgarens möjligheter till personlig utveckling och utbildning, finns behov av investeringar i och tillgång till utbildning och kompetens. Den globala, nationella och regionala konkurrensen om arbetskraft ökar samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar. Det behövs
strategier för att klara kompetensförsörjningen.
För att klara kompetensförsörjningen måste fler arbeta, vilket innebär
att den potential som finns i de som står utanför arbetsmarknaden eller
inte hittar arbete måste tas tillvara bättre. Flera människor kommer att
behövas för att klara arbetskraftsbehovet på sikt, vilket innebär att ökad
inflyttning kommer att vara nödvändigt.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim L, Anna-Karin H, Marie B,
ordf i Samebyn, ordf i Företagarna i Malå, ordf i Gold of Lapland, ordf i LRF
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BEHOV - STRUKTURER FÖR INNOVATIV UTVECKLING

Bakgrund: 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 av innovationer. Ett stärkt samarbete mellan skola, företag och omgivande samhälle ska därför främjas. Den demografiska utmaningen ställer krav på innovation och förnyelse. Kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling för alla individer
är grundläggande för att företag ska bli innovativa och konkurrenskraftiga.
För att främja de innovationer som löpande sker bland företag på orten
är det betydelsefullt att dessa får stöd i form av till exempel nätverk,
kompetens, kapital samt stöd till varu- och tjänsteutveckling utifrån företagets individuella behov. Företagen bör ges möjlighet att delta i samverkan inom och mellan olika innovationsmiljöer.
En innovation kan definieras som ett nytt sätt att utföra något, en ny
produkt eller tjänst, eller nya affärsmodeller. Det kan vara en ny produkt
som introduceras på marknaden, forskning som omsätts i samhällsnytta
eller ett effektivare sätt att utföra samhällsservice. Malås specifika struktur och naturgivna förutsättningar med långa inom-regionala avstånd,
kalla klimat och glesa befolkningsstruktur är en stark grogrund för innovationer inom bland annat hållbar samhällsutveckling, testverksamhet,
servicelösningar och distansöverbryggande teknik, men tillgången till
riskkapital i tidiga skeden är idag begränsade och utgör ett hinder i utvecklingen från idé till innovation.
SYFTE
Malå kommuns lokala utvecklingsstrategi (LUS) och åtgärder syftar till,
enligt detta förslag, att skapa en tillväxt som är både socialt, ekologiskt
och ekonomiskt hållbar. Att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet och förbättra näringslivsklimatet.
MÅL OCH INDIKATORER
Utifrån de prioriteringar som gjorts på lokal nivå i Malå kommuns lokala
utvecklingsstrategi, LUS, och integrationsstrategi har tre målområden
valts ut som särskilt prioriterade för att förbättra näringslivsklimatet.
Dessa målområden med inriktningsmål/åtgärdsförslag är;

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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1.

PLATSBASERAD NÄRINGSLIVSUTVECKLING

• Fler och växande företag
- Förbättra möjligheten att starta företag utifrån individuella förutsättningar.
- Stärka kvinnors och nyanländas makt, inflytande och resurstilldelning.
Indikator: 50 % bland deltagarna i åtgärden startar företag.
Exempel på insatser: Malå Företagarskola. Kraftsamling kring Visitor
Center tillsammans med lokala näringslivet och Malå kommun, vilket
bl a innefattar förstärkning av personella resurser vid Visitor Center –
fler och växande företag inom besöksnäringen är ett mål. Öka mångfalden genom att utbilda och stärka ledarskapet hos personalansvariga
och chefer i organisationer och näringsliv. Tillskapa branschforum. Med
Översiktplanen Malå 2030 (delmål 2025) som övergripande styrdokument verka för att implementera strategierna i samverkan medlemsorganisationer såsom Företagarna i Malå, LRF, Malå Sameby, Gold of
Lapland och med kommuner i regionen.
• Digitala tjänster och affärsmodeller
- Kompetensutveckling kring digitala affärsmodeller och e-handel mot
olika branscher, sektorer och företag.
Indikator: Antalet deltagare i åtgärden uppgår till 40 personer under tre
år.
Exempel på insatser: Initiera och medfinansiera lokala och regionala
aktiviteter/projekt samt förstärka utvecklingsavdelningen med en deltidstjänst, 50 % som digitaliseringsstrateg tillika länk mellan näringslivet
och Malå kommuns digitaliseringsgrupp. Utvecklad samverkan med
forskningen vid Linköpings universitet – ”Malå kommun ska bli Sveriges
mest digitalt sammankopplade småkommun”.
• Livskraftig rennäring i samverkan
- Integrera skogssamisk renskötsel i planering som påverkar förutsättningar för näringen.
- Utveckla synergier mellan skogssamisk renskötsel, kultur och andra
företag och brukare av marken.
- Främja forskning och utbildning gällande skogssamisk renskötsel.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Exempel på insatser: Effektiv och sakkunnig handläggning av yttranden
exempelvis för Samebyns räkning f v b till gruvnäringen, vilket kan ske
genom tjänsteköp alt anställning vid utvecklingsavdelningen.
• Företagande inom informations- och kommunikationsteknologier
- Innovationsfrämjande åtgärder inom det digitala området, universitet
och näringsliv.
- Utveckla samarbeten kopplade till skärningspunkter mellan andra
branscher och t ex IKT, digitala medier, upplevelser och GIS.
- Skapa och utveckla mötesplatser som knyter ihop entreprenörer, företag och orter för att nå en nationell och internationell marknad t ex genom att skapa virtuella kluster och geografiska noder.
- Modellutveckling för hållbara servicelösningar.
Exempel på insatser: Tillskapa branschforum. Med Översiktplanen Malå
2030 (delmål 2025) och den lokala serviceplanen som grund verka för
att implementera strategierna i samverkan medlemsorganisationer såsom Företagarna i Malå, LRF, Malå Sameby, Gold of Lapland och med
kommuner i regionen.
2.

INVESTERINGAR I UTBILDNING OCH KOMPETENS

• Tillgodose samhällets behov av arbetskraft.
- Underlätta inträdet på arbetsmarknaden, exempelvis genom praktik eller annan arbetsplatsförlagd verksamhet, särskilt för ungdomar, utrikesfödda och människor med funktionsvariationer.
Exempel på insatser: Utveckling av Lärcentra. Medfinansiering i lokala
och regionala projekt. Mångfaldskola för arbetsgivare (personalchef och
VD) med utgångspunkt i Integrationshandboken för företagare. Integrationsstrategin för Malå kommun är att mångfaldsperspektivet införlivas
och genomsyrar hela samhället. Att ta emot och behålla nyanlända invånare och arbetskraft är en förutsättning för den framtida kompetensförsörjningen. Riktade aktiviteter ska göras i syfte att uppnå en framgångsrik integration och därmed bidra till att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet.
- Skapa modeller och strukturer för samverkan kring rekrytering och inflyttning.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

14

2018-06-05

Exempel på insatser: ”En väg in” – bo, leva, verka i Malå. Inflyttningsservice utvecklas med uppbyggnad av CV-bank som förmedlas till arbetsgivare och service gällande parrekrytering. Bostäder i kommunen
synliggörs, tillgängliggörs och förmedlas, verka för etablering av fastighetsförmedling i Malå m m. Riktade aktiviteter i syfte att positionera Malå i kompetensförsörjningssyfte lokalt (temaveckan Här finns jobben),
regionalt och nationellt.
3.

STRUKTURER FÖR INNOVATIV UTVECKLING

• God tillgång till riskkapital och riskvilligt kapital
- Utveckla modeller för riskkapital och riskvilligt kapital i tidiga skeden.
- Skapa förutsättningar för företag att utveckla förmågan att attrahera
riskkapital och riskvilligt kapital.
Exempel på insatser: Medfinansiering i regionala projekt, såsom projekt
Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, finansieringsworkshops i
samarbete med Luleå tekniska universitet, offentliga och privata finansiärer, paketera och marknadsföra näringslivet i Malå för investerare lokalt, regionalt och nationellt.
Effektmål = Från placering > 200 till <100 på 3 år för Malå kommun
i Svenskt Näringslivs företagsranking.
Genom ett skräddarsytt program och dialogmöten för tjänstepersoner,
politiker och företagare gemensamt förbättra inställning och attityd till
företagare och företag, Vi når målet genom ett medvetet lagarbete där
laget går före jaget. Denna insats är en omstartstart/uppstart på arbetet
med ett företag med en första träff i juni 2018.
Sammantaget utgör ovanstående prioriteringar grunden för Malå kommuns fortsatta utvecklingsarbete, som bidrar till visionen ”Malå med allt
så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker”, med
särskild fokus på utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå
kommun.
BESLUTSUNDERLAG
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Cecilia Wahlberg Roslund (ML): Förslag till prioriteringar för utveckling
av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun antas. Insatserna
ska finansieras genom resurstilldelning 1,7 miljoner/år under en 3-årsperiod.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05

Blad nr

15

Lennart Gustavsson (V): Förslag till prioriteringar för utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun antas. Insatserna finansieras inom budgetramen för utvecklingsavdelningen under en 3-årsperiod.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Gustavssons förslag.
BESLUT
- Förslag till prioriteringar för utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun antas.
- Insatserna finansieras inom budgetramen för utvecklingsavdelningen
under en 3-årsperiod.
----RESERVATION
Cecilia Wahlberg Roslund (ML) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05
§ 72

Blad nr

16

Dnr 2018.120/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram
2018 - Utemiljö skola – förskola
I projektet att flytta 5-åringarna till Nilaskolan samt 1 – 4-åringarna till
Tjambo finns inga medel avsatta för utemiljö, hämta-lämna, personalparkeringar m m. För att vi ska kunna jobba med dessa viktiga frågor
måste medel avsättas. Kapitaltjänstkostnaden för detta kommer att belasta barn- och utbildningsnämnden.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om investeringsmedel för utemiljö
skola – förskola beviljas.
BESLUT
- Ansökan om investeringsmedel för utemiljö skola – förskola beviljas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomienh, Ebbe Ström
Bergstedt, Marie Blomberg

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05
§ 73

Blad nr

17

Dnr 2018.122/25

Försäljning av fastigheten Trumman 1, Malåborg - Föreningen Park Malåborg
Den nybildade föreningen Park Malåborg har inkommit med en skrivelse där man önskar förvärva fastigheten Trumman 1 inklusive hus och
inventarier för ett pris av 30 000 kronor. Avsikten med köpet är att man
vill få igång verksamhet i lokalen. Bokfört värde är ca 28 500 kronor.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Fastigheten Trumman 1 inklusive hus och inventarier säljs till föreningen Park Malåborg för 30 000 kronor. Köparen
svarar för lagfarts- och inteckningskostnader samt för övriga med köpet
förenade kostnader. Om föreningen Park Malåborg ska sälja fastigheten
ska Malå kommun (org nr 212000-2866) beredas möjlighet att återköpa
fastigheten.
BESLUT
- Fastigheten Trumman 1 inklusive hus och inventarier säljs till föreningen Park Malåborg för 30 000 kronor.
- Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader samt för övriga
med köpet förenade kostnader.
- Om föreningen Park Malåborg ska sälja fastigheten ska Malå kommun
(org nr 212000-2866) beredas möjlighet att återköpa fastigheten.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomienh, Ebbe Ström Bergstedt

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

18

2018-06-05
§ 74

Dnr 2018.8/09

Medborgarförslag av Adam Selmersson om att crossbanan just innan
korsningen upp mot Näsberg ska vara trampad på vintern
Adam Selmersson har inkommit med ett medborgarförslag där han anser att crossbanan innan korsningen mot Näsberg ska trampas på vintern. Medborgarförslaget lyder:
Jag tycker att crossbanan just innan korsning upp mot Näsberg ska vara trampad på vintern.
Motivering
Jag tycker att detta ska genomföras på grund av att jag och många fler
ungdomar och äldre gillar att köra skoter på bana. Jag som inte sportar
tänker att det är en bra idé för att få de som är motorintresserade men
som inte håller på med sport ska kunna börja sporta och ha viljan till
det. Detta håller många människor borta från hyggen och ställen där
man inte får köra skoter.
Bedömning
Malå kommun äger ingen crossbana eller mark vid denna plats. Kommunen har därmed inget att underhålla. Förslagsställaren bör kontakta
markägaren Sveaskog.
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2018-03-05.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Medborgarförslaget avslås.
BESLUT
- Medborgarförslaget avslås.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Adam Selmersson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

19

2018-06-05
§ 75

Dnr 2018.9/09

Medborgarförslag av Elias Lindblom om att det ska finnas en motorgård
Elias Lindblom har inkommit med ett medborgarförslag där han anser
att det ska finnas en motorgård. Medborgarförslaget lyder:
Jag tycker det ska finnas en motorgård.
Jag tycker det ska finnas en motorgård som är allmän. En garageplats
som man har tillgång att ta in sina fordon och fixa upp dem så de blir
säkrare i trafiken. Många har inte ekonomin att ha ett garage och resurser/pengar till att laga sin bil. Många skulle nog uppskatta att det fanns
en plats där ungdomar kan umgås och skruva i sina fordon. Man tar
med sig de verktyg man behöver och städar efter sig då man är klar.
Ungdomar får bättre umgänge med andra och lär sig mycket av vad
andra kan. Det kan finnas ett bokningssystem så alla kan få ta in deras
fordon.
Bedömning
Malå kommun äger/har idag ingen lämplig lokal som står tom för detta
ändamål samt att de ekonomiska förutsättningarna inte finns för att låta
uppföra en sådan byggnad.
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2018-03-05.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Medborgarförslaget avslås.
BESLUT
- Medborgarförslaget avslås.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Elias Lindblom

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05
§ 76

Blad nr

20

Dnr 2018.107/08

Redovisning av investeringsprojekt
Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investeringsprojekten för perioden januari – april år 2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen godkänns.
BESLUT
- Redovisningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05
§ 77

Blad nr

21

Dnr 2018.118/10

Information om Malå kulturskola i nya lokaler
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 155 att Malå kulturskola (f d
Musikskolan) ska byta lokal med inflyttningsdatum 2018-08-01. Beslutet
fattades utifrån kultur- och fritidsnämndens förslag 2015-12-09, § 69
och kommunstyrelsens beslut 2016-02-16, § 28 samt med hänvisning
till tekniska avdelningens redovisning av utredning av åtgärder för anpassning av befintliga lokaler alternativt nya lokaler, i kommunstyrelsen
2016-12-06, § 182.
Nuläget
Samtliga hyresgäster är uppsagda enligt gällande avtal. ABF som har
ett avtal gällande intill 2019-12-31 har fått erbjudande om att flytta till ny
lokal i f d Norrans lokaler, men inledningsvis tackat nej till dessa.
ABF har annan lokal som kan passa deras verksamhet men kan fram
till nu inte lämna något besked om deras ev flytt före sommaren.
Kulturskolan har gjort ett besök på plats 2018-03-16 och inledningsvis
identifierat behovet av anpassning av lokalerna för deras verksamhet.
 Eluttag minst 6 jordade per vägg i undervisningslokalerna
 Nätverk/IT utbyggs med uttag i alla rum, kompletterat med WiFi
 Akustikdämpning för att inte störa mellan utbildningsrum och mot Forum (behov av teknisk konsult för fördjupad analys och förslag på åtgärder)
 Utrymningsvägar kompletteras
 Ny dörr mot Forums entré för att komma åt hissen
 Byte belysning
 Renovering av befintliga ytskick
 Byte ventilationsaggregat.
Under genomförandetiden för projektet kommer ett hyresbortfall att finnas för lokalerna vilket måste beaktas i planering och budgetarbetet.
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt men berör framförallt unga flickor då det i dagsläget är fler flickor än pojkar som deltar i verksamheten
och kommer att vistas i byggnaden.
BESLUTSUNDERLAG
Se Ebbe Ström Bergstedts tjänsteutlåtande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

KFN, Maria I Larsson, Lars
Grundberg

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05

Blad nr

22

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

23

2018-06-05
§ 78

Dnr 2018.117/10

Information om medborgarundersökning hösten 2018
På uppdrag av Malå kommun genomför Statistiska centralbyrån (SCB)
under hösten 2018 en medborgarundersökning. Undersökningen genomförs som en urvalsundersökning med ett urval på 800 personer i
åldrarna 18 - 84 år. SCB:s register över totalbefolkningen används som
urvalsram.
Enkäten består av 86 frågor och är uppdelad i tre delar:
Del A Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
Frågorna handlar bland annat om arbetsmöjligheter, bostäder och
trygghet.
Del B Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
Frågorna handlar bland annat om skolan, omsorg, kultur, gator och vägar.
Del C Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?
Frågorna handlar bland annat om vilka möjligheter man har att komma i
kontakt med kommunens politiker och vilket förtroende man har för
dem.
Medborgarna besvarar frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta
betyg och 10 är högsta betyg.
Tidplan
Förbrev sänds ut
Enkätutskick
Påminnelse
Påminnelse 2 med ny enkät
Sista svarsdag
Resultatrapport

23 aug 2018
7 sep 2018
19 sep 2018
5 okt 2018
5 nov 2018
7 dec 2018

Kostnad 55 000 kronor.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05

Blad nr

24

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

25

2018-06-05
§ 79

Dnr 2018.112/00

Fastställande av kommunstyrelsens verkställighetsförteckning
Verkställighetsförteckningen bör ses som ett levande dokument och det
har nu uppmärksammats att det bör tas bort några lydelser i förteckningen.
Delegationsförteckningen kompletteras med följande.
- Under rubriken ”Fastighetsärenden” har ansvaret för första stycket
uppdaterats till Ansvarig teknisk avdelning. Tidigare var miljö- och
byggchefen ansvarig.
- Teknisk chef har uppdaterats till Ansvarig teknisk avdelning.
- Fastighetsförvaltare har uppdaterats till Fastighetsansvarig.
- Under rubriken Ekonomiadministrativa ärenden, i det tredje stycket har
en punkt lagts till om hur anbud ska öppnas.
- Under samma rubrik har ett stycke tagits bort då det har upphört att
gälla:
Utbetalning av bidrag enligt regler för stipendier och bidrag till föreningar och studieförbund vad avser lönebidragsanställd personal.
BESLUTSUNDERLAG
Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till verkställighetsförteckning
fastställs. Tidigare fastställd verkställighetsförteckning upphör att gälla.
BESLUT
- Upprättat förslag till verkställighetsförteckning fastställs.
- Tidigare fastställd verkställighetsförteckning upphör att gälla.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ledningsgrp/Jim Lundmark

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05
§ 80

Blad nr

26

Dnr 2018.110/00

Godkännande av behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsen
Den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25 innebär
att nya beslut om behandling av personuppgifter ska tas av de myndigheter som behandlar personuppgifter.
Framtida förändringar av hur personuppgifter behandlas beslutas av avdelningschef.
En förutsättning för att personuppgifter ska få behandlas i verksamheten är att det finns ett beslut om behandlingen i respektive styrelse/
nämnd.
BESLUTSUNDERLAG
Se Ulrika Perssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Behandlingen av personuppgifter godkänns
enligt förteckning. Avdelningschef ges delegation att godkänna förändring av behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen rekommenderar alla nämnder/bolag/styrelser att godkänna behandling av personuppgifter i sina verksamheter.
BESLUT
-

- Behandlingen av personuppgifter godkänns enligt förteckning.
- Avdelningschef ges delegation att godkänna förändring av behandling
av personuppgifter.
- Kommunstyrelsen rekommenderar alla nämnder/bolag/styrelser att
godkänna behandling av personuppgifter i sina verksamheter.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim Lundmark, Lars Grundberg,
BUN, ON, KFN, MBN, Meni AB,
Mabo AB

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05
§ 81

Blad nr

27

Dnr 2018.130/10

Information om Översiktsplan samt fördjupning av Malå samhälle
Arbetet med översiktsplan och fördjupad översiktsplan (FÖP) pågår.
Tidiga samrådsmöten med allmänheten har hållits i Malå samt i byarna
Adak, Springliden, Rentjärn och Släppträsk. ”Stadsvandringar” rörande
fördjupning av Malå samhälle har också genomförts liksom två workshops med kommunfullmäktiges politiker.
Planeringsunderlaget är i princip färdigt. Möten har hållits med berörda
tjänstepersoner för att ta fram förslag till mål och strategier för olika
verksamhetsområden. Ett omtag har påbörjats för att få till så bra förslag som möjligt. Ett uppehåll i ÖP-arbetet gjordes under hösten 2017
p g a budgetarbete.
Arbete har även påbörjats med en kommunövergripande ”utvecklingskarta” som ska peka ut stråk och målpunkter för t ex besöksnäring, industrier.
Arbetsgruppen lämnar information om hur översiktsplanearbetet fortgår
vid sammanträdet.
BESLUTSUNDERLAG
Se Elin Nilssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05
§ 82

Blad nr

28

Dnr 2018.108/04

Ökning av beslutad anslutningsavgift - områdesnät
Kommunen har möjlighet/har sökt pengar från Jordbruksverket för att
anlägga områdesnät för en del byar som har anmält sitt intresse och
inom den ekonomiska ram som är möjligt för oss. Reglerna för detta bidrag är att vi får 70 % i bidrag och resterande 30 % måste komma från
de som ansluter sig. Det innebär att för en del byar måste vi ta ut en anslutningsavgift som ligger över den av kommunstyrelsen beslutade
(2016-06-07, § 82) anslutningsavgiften (7 500 kronor). Den kommer säkert att variera även mellan de byar som kommer med i projektet beroende på vilka avstånd som finns inom byarna samt hur mycket jobb
som byn kan göra själv.
Bedömning
Tillåter vi inte en högre anslutningsavgift så kan vi inte söka detta bidrag. Vi måste tillåta en varierande anslutningsavgift.
BESLUTSUNDERLAG
Se Rune Nilssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): En ökning av beslutad anslutningsavgift får göras
när reglerna för bidrag så kräver, under förutsättning att beslutet inte
strider mot kommunallagen.
BESLUT
- En ökning av beslutad anslutningsavgift får göras när reglerna för bidrag så kräver, under förutsättning att beslutet inte strider mot kommunallagen.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Rune Nilsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05
§ 83

Blad nr

29

Dnr 2018.109/00

Mål för stadsnät i samverkan
En arbetsgrupp utsedd av länets stadsnät har gjort en utredning och tagit fram ett måldokument för länets stadsnät. För att få en mer formell
förankring av det samarbete som stadsnäten har haft under en längre
tid nu så bör det dokumentet beslutas.
Bedömning
Måldokumentet uppfyller helt de mål som Malå kommun har med sitt
eget stadsnät samt samarbetet med övriga stadsnät.
BESLUTSUNDERLAG
Se Rune Nilssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Kommunstyrelsen ställer sig bakom dokumentet ”Mål för stadsnät i samverkan”.
BESLUT
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom dokumentet ”Mål för stadsnät i
samverkan”.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jonas Örnberg/Vilhelmina kommun

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05
§ 84

Blad nr

30

Dnr 2018.121/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram
2018 - Möbler i sammanträdesrum Jupiter
Möblerna i sammanträdesrummet Jupiter är slitna och behöver förnyas.
Det behövs även en uppgradering i konferensrummet för att möta det
framtida behovet av digitalisering.
Bedömning
Nya stolar och bord behöver köpas in, och för att anpassa sammanträdesrummet till dagens behov av teknik behövs uttag för el och data tillgängliga i borden.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om investeringsmedel med 125 tkr
för nytt möblemang i sammanträdesrum Jupiter beviljas.
BESLUT
- Ansökan om investeringsmedel med 125 tkr för nytt möblemang i sammanträdesrum Jupiter beviljas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Linda Nystedt, ekonomiehn

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN
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Dnr 2018.123/04

Delårsrapport, januari - april 2018 - Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsrapport för tiden
januari - april år 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Delårsrapporten för tiden januari - april år
2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns.
BESLUT
- Delårsrapporten för tiden januari - april år 2018 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde godkänns.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2018.124/04

Delårsrapport, januari - april 2018 - Malå kommun
Delårsrapport för perioden januari – april 2018 för Malå kommun har
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Delårsrapporten godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
-

- Delårsrapporten godkänns.
-----
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Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2018.104/04

Budget 2019 - Investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 – 2022
Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen utarbetat förslag till investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 – 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 5/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 2022
fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive
nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 2022
fastställs enligt upprättat förslag.
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under
verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen.
-----
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Dnr 2018.105/04

Budget 2019 - Budgetramar 2019 samt budgetplan 2020 - 2022
Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen,
utifrån resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar
2019 samt budgetplan 2020 - 2022.
Lennart Gustavsson (V) inlämnade ett särskilt yttrande i budgetberedningens sammanträde 2018-05-18, lydande:
Budgetberedningen bör i sin beredande roll inför kommunstyrelsen lyfta
frågan om behovet av samråd mellan Malåbostaden och omsorgsnämnden angående en långsiktig lösning och för kommunkoncernen
samordnad nytta rörande ”matsalslokalen” - Furugatan.
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 6/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Budgetramar 2019 samt budgetplan 2020 - 2022 fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation
att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
Lennart Gustavsson (V): Budgetramar 2019 samt budgetplan 2020 2022 fastställs med följande ändringar. Omsorgsnämndens budgetram
2019 utökas med 125 000 kronor. Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2019 minskas med 125 000 kronor. Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela
inom budgetramen.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael Abrahamssons förslag.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Budgetramar 2019 samt budgetplan 2020 - 2022 fastställs enligt upprättat förslag.
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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RESERVATION
Lennart Gustavsson (V), Petter Lundström (V) och Joakim Pettersson
(ML) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart Gustavssons förslag.
SÄRSKILT YTTRANDE
Lennart Gustavsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, lydande:
De utökade resurserna till omsorgsnämnden används för att utveckla
”Mötesplats – Furugården” (matsalen, Furugatan 5).
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Dnr 2018.106/04

Budget 2019 - Skattesats 2019
Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande
år.
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 7/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Skattesatsen för 2019 ska vara 23,40.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Skattesatsen för 2019 ska vara 23,40.
-----
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Blad nr
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Dnr 2018.127/04

Rätt att nyupplåna under perioden 2018 - 2019
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.
Kommunstyrelsen bör under perioden 2018-01-01-- 2019-12-31 ha rätt
att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder med totalt 72 mnkr.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Kommunstyrelsen har under perioden 201801-01--2019-12-31 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 72 mnkr.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Kommunstyrelsen har under perioden 2018-01-01--2019-12-31 rätt att
nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt
72 mnkr.
-----
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Blad nr

38

Dnr 2018.126/04

Fastställande av Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i
Malå kommun
För att planerings-, budget- och uppföljningsprocessen ska flyta under
arbetsåret är det viktigt att alla inblandade - nämnder, styrelse, styrelser
i kommunalägda bolag, enskilda politiker och tjänstemän - känner till
när, hur och av vem olika beslut ska fattas, hur beslutsunderlag ska se
ut, hur uppföljning ska gå till etc.
Bedömning
Budgetprocessen har förändrats i och med införande av resursfördelningsmodellen. Detta innebär att internbudgeten ska tas av styrelsen
och nämnderna i september och att styrkorten tas i oktober/november.
BESLUTSUNDERLAG
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen
i Malå kommun fastställs enligt upprättat förslag.
Cecilia Wahlberg Roslund (ML): I styrprinciperna ska texten ändras så
att ”mål beslutas före medel”.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Arne Hellstens förslag.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommun
fastställs enligt upprättat förslag.
----RESERVATION
Cecilia Wahlberg Roslund (ML) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
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Blad nr

39

Dnr 2018.125/04

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s aktieinnehav i Umeå Biotech Incubator AB - Region Västerbotten
Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för
Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i det av
Uminova Innovation AB:s helägda dotterbolag Umeå Biotech Incubator
AB till att istället vara direktägt av respektive ägare av Uminova Innovation AB, till det bokförda värdet 8 040 kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet.
Ägandet skulle spegla det ägande som idag finns i Uminova Innovation
AB:
- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %)
- SLU Holding AB (8,46 %)
- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %)
- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %)
- Västerbottens läns landsting (8,04 %)
Region Västerbottens förbundsstyrelse (den 8 maj) föreslår förbundsfullmäktige (den 30 maj) besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till
ett bokfört värde av 8 040 kronor.
Enligt Region Västerbottens förbundsordning, § 22 får Regionförbundet
Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva
andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande. Region Västerbotten önskar därför besked om Malå kommun godkänner Region
Västerbottens övertagande av Uminova Innovation AB:s aktieinnehav i
Umeå Biotech IncubatorAB.
Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens Förbundsfullmäktige den
30 maj 2018, så medgivande behövs innan det sammanträdet.
Bedömning
Malå kommun medger att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet
från Uminova innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett värde
av 8 040 kr. Region Västerbotten är informerad om att Malå kommunfullmäktiges beslut tas den 25 juni.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Malå kommun medger att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från Uminova innovation AB i Umeå Biotech
Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Malå kommun medger att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet
från Uminova innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört värde av 8 040 kronor.
-----
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Dnr 2018.132/00

Fastställande av nytt samverkansavtal och reglemente för gemensam
överförmyndarnämnd
I samband med en revidering av reglementen för nämnder inom samhällsbyggnadsfrågor 2016-05-17 beslutade kommunfullmäktige i Skellefteå kommun att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med
övriga berörda kommuner, göra en översyn av den gemensamma överförmyndarnämnden avseende organisation, ansvars- och budgetfrågor
m m. Bakgrunden var önskemål från den gemensamma nämnden att
en sådan översyn görs.
Bedömning
Kommunledningskontoret i Skellefteå har gjort en översyn och då bl a
gjort jämförelser med gemensamma överförmyndarnämnder i andra delar av landet. Jämförelserna visar på ett antal utvecklingsområden, bl a
avseende åtgärder för minskad sårbarhet, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte m m.
Upplägget för den gemensamma överförmyndarnämndens i Skellefteå,
Arjeplog, Malå och Norsjö skiljer sig från andra samarbeten på området
genom att det inte finns någon gemensam förvaltningsorganisation knuten till den. Den vanliga modellen är annars att det finns ett särskilt
kansli eller motsvarande. I denna översyn föreslås inte att ett sådant
kansli ska bildas men en rekommendation är ändå att en organisationsöversyn ska göras, där skapande av en sådan gemensam förvaltningsorganisation bör vara ett alternativ.
Utifrån översynen har förslag till reviderat samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden utarbetats. Förslagen handlar i dagsläget främst om förtydliganden. Utredningen rekommenderar att frågan om skapande av ett särskilt överförmyndarkansli/kontor blir föremål för fortsatt prövning.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Reviderat samverkansavtal och reglemente för
gemensam överförmyndarnämnd innefattande Arjeplogs kommun, Malå
kommun Norsjö kommun och Skellefteå kommun fastställs och gäller fr
o m 2019-01-01. Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande
beslut tas i Skellefteå, Arjeplogs och Norsjö kommuner.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Reviderat samverkansavtal och reglemente för gemensam överförmyndarnämnd innefattande Arjeplogs kommun, Malå kommun Norsjö
kommun och Skellefteå kommun fastställs och gäller fr o m 2019-0101.
- Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut tas i Skellefteå, Arjeplogs och Norsjö kommuner.
-----
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Dnr 2018.131/00

Förfrågan om att ingå i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd - Arjeplogs
och Sorsele kommuner
Arjeplogs och Sorsele kommuner har kommit med en förfrågan om att
ingå i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.
Bedömning
I avtalet mellan Malå och Norsjö står att:
§ 2 Ändamål och verksamhet
Den gemensamma nämnden har ansvar för kommunens miljö- och
byggverksamhet, räddningstjänst och sotningsverksamhet. Genom
samarbetet skall de samverkande kommunerna sträva efter att åstadkomma en effektiv verksamhet och ett optimalt nyttjande av resurser
och kompetenser
Att utöka den gemensamma nämnden med ytterligare två kommuner
innebär att alla kommuner får en ännu mer effektiv verksamhet och optimalt nyttjande av resurser och kompetenser.
Den preliminära tidplanen för införande är 2019-01-01.
BESLUTSUNDERLAG
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Malå kommun är positiv till att Arjeplogs och
Sorsele kommuner ska ingå i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Malå kommun är positiv till att Arjeplogs och Sorsele kommuner ska ingå i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.
-----
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Blad nr
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Dnr 2018.113/04

Utbetalning av partistöd 2018 - 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 använts 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 Erika Falks tjänsteutlåtande.
JÄV
Mikael Abrahamsson (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen
av ärendet. Vice ordförande Arne Hellsten (ML) tjänstgör som ordförande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
37 000 kronor betalas ut till Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 37 000 kronor betalas ut
till Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2018.114/04

Utbetalning av partistöd 2018 - 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 använts 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 Erika Falks tjänsteutlåtande.
JÄV
Arne Hellsten (ML) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen av
ärendet.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
25 900 kronor betalas ut till Malålistan.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 25 900 kronor betalas ut
till Malålistan.
-----
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Dnr 2018.115/04

Utbetalning av partistöd 2018 - 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 använts 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 Erika Falks tjänsteutlåtande.
JÄV
Cecilia F Stenlund (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen av
ärendet.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
14 800 kronor betalas ut till Liberalerna i Malå.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 14 800 kronor betalas ut
till Liberalerna i Malå.
-----
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Dnr 2018.116/04

Utbetalning av partistöd 2018 - 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 använts 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 sökte inte partistöd för 2017 men har inkommit med redovisning
och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas för 2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se Erika Falks 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 2018.111/00

Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning
Det har upptäckts att § 47 i kommunfullmäktiges arbetsordning strider
mot sista punkten i fullmäktiges uppgifter, § 1, ”fastställa ombudsinstruktioner för helägda kommunala bolag.”
I § 47 var det tidigare angett att det är kommunstyrelsen som ska ge instruktioner till ombudet. Detta har nu uppdaterats till kommunfullmäktige.
BESLUTSUNDERLAG
Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs. Tidigare fastställd kommunfullmäktiges arbetsordning upphör att gälla.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs.
- Tidigare fastställd kommunfullmäktiges arbetsordning upphör att gälla.
-----
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2018-06-05
§ 100

Dnr 2018.78/04

Bestämmelser om ekonomiska förmåner
2018 är ett valår och Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Malå kommun ska därför prövas av kommunfullmäktige senast i juni för de kommande fyra verksamhetsåren. Kommunfullmäktiges valberedning är beredningsorgan.
Nedan anges förslag till omräknad ersättning utifrån prisbasbelopp.
Prisbasbelopp (pbb) 2018:

Uppdrag

Nuv
ersättn

Nuv, del
av pbb

Del
av
pbb

KF ordf

17 408

0,382593

0,4

18 200

792

Revisor

8 320

0,182857

0,19

8 645

325

Revisor ordf

12 263

0,269516

0,27

12 285

22

BUN ordf

27 152

0,596747

0,6

27 300

148

0

0,252659

0,12

5 460

5 460

13 138

0,288747

0,29

13 195

57

5 474

0,120308

0,12

5 460

-14

ON ordf

38 312

0,842022

0,6

27 300

-

ON v ordf

11 496

0,252659

0,12

54 60

11 012

KFN ordf

8 318

0,182813

0,18

8 190

-6 036

Mabo ordf

23 539

0,517341

0,52

23 660

-128

2 628

0,057758

0,06

2 730

121

23 539

0,517341

0,52

23 660

102

Meni revisor

2 628

0,057758

0,06

2 730

102

VN ordf, valår

4 599

0,101077

0,1

4 550

-49

198 814

4,622198

4,15 188 825

-9 989

BUN v ordf
MBN ordf
MBN v ordf

Mabo revisor
Meni ordf

Summa
Total skillnad:
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45 500 kronor

Kronor

Skillnad

-9 989 kronor
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2018-06-05
BESLUTSUNDERLAG
Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 2/18
Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 5/18
Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 8/18
Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 11/18
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges
valberedning för förtydligande av bl a omsorgsnämndens ordförandes
uppdrag.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslag på frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
BESLUT
- Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges valberedning för förtydligande av bl a omsorgsnämndens ordförandes uppdrag.
-----
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2018-06-05
§ 101

Dnr 2018.119/25

Kommunfullmäktiges ställningstagande i beslut som är av principiell betydelse eller av större vikt - avyttring av byggnader vid Nölviken
Malå Energi & Industri AB avser att upphöra med verksamheten vid
Nölvikens camping och avyttra byggnaderna. Då frågan bedöms vara
av principiell vikt tillfrågas ägaren.
BESLUTSUNDERLAG
Se Malå Energi & Industri AB:s protokoll, § 73/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Cecilia F Stenlund (L): Byggnaderna ska inte avyttras i dagsläget.
Arne Hellsten (ML): Ansvaret för Nölvikens camping övertas av kommunen.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Cecilia
F Stenlunds förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till respektive avslag på
Arne Hellstens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Byggnaderna ska inte avyttras i dagsläget.
- Ansvaret för Nölvikens camping övertas av kommunen.
-----
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Dnr 2018.129/00

Delegering av tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Under 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare i kraft.
Enligt denna lag har kommunen tillsyn över:
- Förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare
- Produktpresentation på försäljningsstället
- Åldersgräns
- Anmälan om försäljning och egenkontroll.
Bedömning
Kommunen ska ansvara för tillsynen enligt denna lag och därför bör
kommunfullmäktige delegera tillsynen till styrelse eller nämnd. Malå/
Norsjö miljö- och byggnämnd ansvarar för tillsynen av försäljning av tobak varför nämnden även är lämplig att utföra tillsynen av e-cigaretter
och påfyllningsbehållare.
BESLUTSUNDERLAG
Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 41/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till miljö- och byggnämndens förslag, lydande: Tillsynen av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
delegeras till Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Tillsynen av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare delegeras till Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.
-----
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Dnr 2018.128/04

Antagande av taxa för alkohollagens, tobakslagens, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållares samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde
Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-02-28, § 4 ställa sig positiva
till att även överta tillsynen av försäljning av folköl från omsorgsnämnden. En gemensam taxa för tillsyn och kontroll av detaljhandel av tobak,
receptfria läkemedel, folköl och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare för både Norsjö och Malå kommun har tagits fram.
BESLUTSUNDERLAG
Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 31/18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till miljö- och byggnämndens förslag, lydande: Ny taxa för alkohollagens (tillsyn av försäljning av folköl), tobakslagens, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållares samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde
antas.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Ny taxa för alkohollagens (tillsyn av försäljning av folköl), tobakslagens, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållares samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde
antas.
-----
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Dnr 2018.133/04

Ansvarsfrihet år 2017 för direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap
Inland - Akademi Norr
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr har upprättats och fastställts av direktionen.
Kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun har att pröva
frågan om ansvarsfrihet.
Av revisionsrapporten framgår att revisorerna föreslår att direktionen för
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet.
Det finns inga erinringar mot direktionen eller revisionsrapporten, varför
ansvarsfrihet bör beviljas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
JÄV
Mikael Abrahamsson (S) och Arne Hellsten (ML) anmäler jäv och deltar
inte i överläggningen av ärendet. Andre vice ordförande Lennart Gustavsson (ML) tjänstgör som ordförande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap Inland ansvarsfrihet för 2017.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap
Inland ansvarsfrihet för 2017.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05
§ 105

Blad nr

55

Dnr 2018.70/29

Park Malåborg
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30, § 122 att verksamhetsansvarig vid utvecklingsavdelningen får i uppdrag att ta fram ett koncept och
en affärsplan för Malåborg. Förslag på verksamhetens framtida innehåll
och drift presenterades som ”Konceptutveckling Park Malåborg”. Förslaget innehöll inte restaureringsplan för byggnaden.
I nuläget då Malå kommun ska fortsätta att effektivisera, vilket förutsätter ”rätt” prioriteringar, kan en konceptutveckling av Malåborg på sikt bidra till besparingar för Malå kommun som helhet, vilket innefattar ett
nytt huvudmannaskap för Malåborg. Konceptet inklusive huvudmannaskapet ska bidra till ökad identitet och stolthet samt ökad attraktionskraft
för medborgare i alla åldrar och utifrån kommande besökare – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
2017-08-29 föreslogs genomförande av en förstudie för att ta nästa steg
i konceptutvecklingen. Kommunstyrelsen beslutade § 127, dnr
2017.156/29 att förstudien genomförs med extern finansiering och att
ärendet återredovisas i mars 2018. Förstudien som är finansierad av
Skellefteå Älvdal är genomförd.
Syftet med projektet/förstudien var att utreda förutsättningar för en förändrad verksamhet och drift av Malåborg. Konceptidén som undersökts
fick arbetsnamnet Park Malåborg - ett integrerat socialt företag. Förstudien ska klargöra konceptutvecklingens genomförandekapacitet – en
möjlighet i utveckling av socialt företagande och därmed en del i ekonomiseringen av driften av fastigheten Malåborg.
Processen har fortskridit internt och externt utifrån beslutad projektplan
och beviljade medel från Skellefteå Älvdal. Thomas Johansson på Individuell Växtkraft (IVK), Örnsköldsvik har fungerat som konsultativt stöd.
Den interna processens huvudspår har involverat verksamhetsansvarig
vid Galejan och handledare MIPS samt omsorgschef och hemvårdsansvarig. Kartläggning av potentiella framtida uppdrag har involverat
samtliga avdelningar i Malå kommun. Galejans verksamhet kan liknas
vid ett socialt företag med hänsyn till arbetet med individen i centrum
och alla individers lika värde och möjligheter till växtkraft och utveckling.
Den externa processens huvudfokus har varit omvärldsbevakning för att
inhämta kunskap och erfarenhet från liknande verksamheter utanför
Malå kommun, dialog med privat näringsliv samt dialog med lokalt föreningsliv i byar och i samhället i Malå. Löpande kontakt har skett med
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Rädda Barnen i Umeå och Folkets Hus och Parker. Förslag till stadgar
och driftform ideell förening, har tagits fram.
Resultatet av dessa processer är sammanställt och presenteras i Utredning Park Malåborg.
I utredningens slutskede uppstod oklarheter och frågor i kommunorganisationen, både vad gäller utredningsprocessen och konceptutvecklingens genomförandekapacitet i form av ett integrerat socialt företag.
Det startade även i utredningens slutfas ett parallellt spår initierat av
Malå IF. Syftet med det senare var att rädda byggnaden Malåborg. En
konsekvens av detta blev att utredarens förslag och presenterad budget
inte innefattar Galejans verksamhet.
Folkets Hus och Parker bedömer dock att ett socialt företag som hyresgäst passar väl in konceptets helhet och som en del i Park Malåborgs
verksamhetsutveckling. Ett socialt företag kan vara en förutsättning för
en positiv ekonomisering.
Bedömning
Mot bakgrund av dialogen med näringslivet och föreningslivet har nya
typer av uppdragsgivare och tjänster för ett socialt företag identifierats.
Likaså har behov av nya inomkommunala uppdrag kartlagts.
Utifrån dialog med föreningslivet har ”nya” nyckelaktörer inom kultursektorn identifierats – Far Out Pranksters. De ställer sig positiva till konceptet och har tillsammans med Företagarna i Malå och Malå IF m fl föreningar bildat en ny ideell förening, Park Malåborg - föreningsliv i samverkan. Interrimstyrelse är bildad och stadgar har antagits. Föreningen
ansöker om medlemskap i Folkets Hus och Parker, som presenterat ett
förslag till utvecklingsplan, vilken är antagen av interrimstyrelsen i Park
Malåborg. Den nya föreningen önskar förvärva fastigheten Trumman 1.
Önskemål om förvärv av aktuell fastighet till bokfört värde har framförts
av representanter för interrimstyrelsen i Park Malåborg på möte 201805-04 med kommunchef, ansvarig teknisk avdelning och undertecknad.
Ansvarig teknisk avdelning förordar i ett eget tjänsteärende i kommunstyrelsen att fastigheten Trumman 1 säljs till bokfört värde, 30 000 kronor, inkl inventarier till den ideella föreningen Park Malåborg.
Malå kommun måste fortsätta att effektivisera, vilket förutsätter ”rätt”
prioriteringar. En konceptutveckling av Malåborg bedöms på sikt bidra
till besparingar för Malå kommun som helhet, vilket även innefattar ett
nytt långsiktigt hållbart huvudmannaskap, det vill säga avyttring av
byggnaden för en tillgänglig samlingslokal, med regelbunden och ny
verksamhet. Socialt företagande som metod innebär nya möjligheter för
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andra ekonomiseringsformer. Det är en viktig modell i samhällsutvecklingen i Malå kommun.
Affärsmodellen är nytänkande, jämställd och beaktar mångfaldsperspektivet, social- och ekonomisk hållbarhet. Konceptet ska genomföras
stegvis över en treårsperiod. Det bygger på förening som verktyg för
demokrati och delaktighet.
BESLUTSUNDERLAG
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 62/11.
Se kommunfullmäktiges protokoll, § 52/18.
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Redovisning av förstudien godkänns. Testperiod,
med coachning av Malå kommuns utvecklingsavdelning, för uppstart av
Park Malåborg, vilket innefattar: 1) att bistå Park Malåborg i finansieringsansökningar gällande verksamhet och byggnad. 2) projektskrivning
och ansökan om ett 3-årigt projekt – med mål ett integrerat socialt företag tillika en ekonomisk förening och enligt presenterad konceptutveckling. Det sociala företaget blir hyresgäst i Park Malåborg. Kostnad för
utvecklingsavdelningens tjänster belastar verksamhet 227 - Utvecklingsavdelning.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Redovisning av förstudien godkänns.
- Testperiod, med coachning av Malå kommuns utvecklingsavdelning,
för uppstart av Park Malåborg, vilket innefattar: 1) att bistå Park Malåborg i finansieringsansökningar gällande verksamhet och byggnad. 2)
projektskrivning och ansökan om ett 3-årigt projekt – med mål ett integrerat socialt företag tillika en ekonomisk förening och enligt presenterad konceptutveckling.
- Det sociala företaget blir hyresgäst i Park Malåborg. Kostnad för utvecklingsavdelningens tjänster belastar verksamhet 227 - Utvecklingsavdelning.
-----
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2018-06-05
§ 106
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

Anställning och lönesättning av personal
efter samråd med personalchef

Ann-Chatrine Lundmark

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

Pernilla Lundmark

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

Lars Ekberg

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 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

Teckna avtal om markarrende om nyttjanderätt

Lars Grundberg

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark

Lars Grundberg

Anställning av personal och lönesättning

Jim Lundmark

Beslut om revidering av attestantförteckningen

Jim Lundmark
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2018-06-05
Teckna, upphandla och anta anbud för
övergripande avtal som gäller för alla
kommunens verksamheter (reseavtal,
terminalglasögon, kontorsmöbler, företagshälsovård)

Jim Lundmark

I ärenden, som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas, beslutar ordföranden, med kommunchefen som ersättare.

Jim Lundmark

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Delegationsbesluten är anmälda.
BESLUT
- Delegationsbesluten är anmälda.
-----
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2018-06-05
§ 107
Redovisning av meddelanden
Malå kommun/Erika Falk

Yttrande. Malå kommun godkänner köp av Bussgods i
Norrbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB till
Bussgods i Norr AB i syfte
att bilda en gemensam bussgodsorganisation i Norrland Kollektivtrafikmyndigheten/
Region Västerbotten

Region Västerbotten

Dnr 16RKTM0093. Remiss En gemensam bussgodsorganisation i Norrland

Malå kommun/nämnderna

Delårsrapport januari - april
2018

Malå kommun/kultur- och fritidsnämnden Beslut 180517, § 18 - Kulturoch fritidsplan

Justeringsmännens sign

Malå kommun/Hälsorådet

Protokoll 180509

Malå Energi & Industri AB

Protokoll 180322

Malåbostaden AB

Protokoll 180321

Norsjö kommun

Återkoppling från bostadsministerns besök

Vänsterpartiet i Malå

Information – Partiet har
enats om att inte lämna in
ansökan om partistöd för föregående år

Region 8

Minnesanteckningar 180412

Styrgruppen för Skellefteåregionen

Minnesanteckningar 180425

Skellefteå kommun/Gemensam nämnd
för drift av personalsystem

Protokoll 180321

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 180410, 180515

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

61

2018-06-05
Region Västerbotten

Avtal e-tjänstesamverkan

Region Västerbotten/Primärkommunala
delegationen

Protokoll 180412

Region Västerbotten/Utbildningsdelegationen

Protokoll 180419

Region Västerbotten/Arbetsutskottet

Protokoll 180426.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av meddelandena godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

