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Plats och tid

Hotell Tjamstan, kl. 13.00 – 16.48

Ajournering

Kl. 13.07 – 13.09. Presentation av Meni VD.
Kl. 14.12 – 14.22. Information om budgetprocessen.
Kl. 14.26 – 14.46. Paus.
Kl. 15.53 – 16.15. Information om näringslivsutveckling.

Beslutande

Samtliga ledamöter med undantag av Arne Hellsten (ML), Ylva
Olofsson (S) och Emil Stråhle (S), vilka ersätts av Mikael ErikssonLind (ML), Tobias Renström (S) och Jakob Stenlund (S). Emil
Högberg (C) närvarar §§ 30 – 53.
Frånvarande utan ersättare är Emil Högberg (C) §§ 54 – 67.
Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Lisa Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Stefan Lundgren och Mikael Abrahamsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret måndag den 4 juli 2022, kl. 10.30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

30 - 67

Lisa Nilsson
Ordförande

Joacim Eliasson
Justerande

Stefan Lundgren

Mikael Abrahamsson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Anslag sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen
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Ove Stenlund
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§ 30
Godkännande av dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.94/00

Ny politisk organisation
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21, § 136 att anta en ny politisk
organisation i Malå kommun som trädde i kraft 2020-07-01. Förändringen innebar att barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden togs bort. Under kommunstyrelsen bildades
det i stället tre utskott: allmänna utskottet, utbildningsutskottet och sociala utskottet.
För att se över organisationen har ett antal möten hållits i den politiska
beredningsgruppen under 2021 och början på 2022.
För att utvärdera organisationen skickades remiss ut till politiska partier
och tjänstepersoner 2021-04-15. Den politiska beredningsgruppen träffades 2021-11-01 för att diskutera remissvaren, vilka hade inkommit
från Vänsterpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna samt tjänstepersoner vid kansliet. Remissvaren visade att utskottens roll kan utvecklas,
och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna uttryckte tankar på ny förändring av den politiska organisationen.
Den politiska beredningsgruppen träffades 2022-02-14 för att diskutera
om man ska fortsätta med utskott eller inte. Under detta möte kom deltagarna fram till fyra olika förslag på förändring av den politiska organisationen, och uppdrog till sekreteraren att ta fram konsekvensanalyser
på samtliga förslag.
Den politiska beredningsgruppen träffades 2022-04-04 för att diskutera
konsekvensanalyserna, och beslutade att lämna över samtliga fyra förslag på ny politiska organisation till utskotten för beredning.
Förslagen som lämnas över är:
1. Utöka kommunstyrelsen till 11 ledamöter och 11 ersättare, samt ett
arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen.
2. Införa två nämnder, en utbildningsnämnd och socialnämnd, samt ett
utskott under kommunstyrelsen.
3. Behålla utskotten och tydliggöra dess arbetsform.
4. Minska utskotten till max två utskott, och införa ett arbetsutskott under kommunstyrelsen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Partigruppledare, Kommunchef
Avdelningschefer, HR, Löner,
Ekonomi
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BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 28/22.
Utbildningsutskottets protokoll, § 10/22.
Sociala utskottets protokoll, § 14/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 69/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag 3.
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag 2. Den nya politiska organisationen träder i kraft 2023-01-01. Tidigare antagen (KF
2019-10-21, § 136) politisk organisation upphör 2023-01-01.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING
Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar ja.
Den som bifaller Mikael Abrahamssons förslag röstar nej.
OMRÖSTNINGSRESULTAT
Med 6 ja-röster och 19 nej-röster, vilket redovisas i sammanträdeslistan, bifaller kommunfullmäktige allmänna utskottets förslag.
BESLUT enligt allmänna utskottets förslag
- Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag 2.
- Den nya politiska organisationen träder i kraft 2023-01-01.
- Tidigare antagen (KF 2019-10-21, § 136) politisk organisation upphör
2023-01-01.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Partigruppledare, Kommunchef
Avdelningschefer, HR, Löner,
Ekonomi
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RESERVATION
Lennart Gustavsson (V), Marjet Gustavsson (V), Cecilia Festin Stenlund
(L), Stefan Lundgren (L) och Åsa Gustavsson (L) reserverar sig till förmån för Lennart Gustavssons förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Partigruppledare, Kommunchef
Avdelningschefer, HR, Löner,
Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.127/04

Delårsrapport, januari - april 2022 - Malå kommun
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för perioden januari – april år 2022 Malå kommun.
BESLUTSUNDERLAG
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 64/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Delårsrapporten för perioden januari – april år 2022 för Malå kommun
godkänns. Sjuktalen för 2021 ska analyseras och redovisas i kommande delårsrapport. Sociala avdelningens prognos per helår 2022 ska
följas upp i kommande delårsrapport. Bolagen ska i kommande delårsrapport redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av redovisade underskott.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Delårsrapporten för perioden januari – april år 2022 för Malå kommun
godkänns.
- Sjuktalen för 2021 ska analyseras och redovisas i kommande delårsrapport.
- Sociala avdelningens prognos per helår 2022 ska följas upp i kommande delårsrapport.
- Bolagen ska i kommande delårsrapport redovisa vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av redovisade underskott.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim Lundmark, Ekonomi, John
Olsson, Daniel Risberg,
Angelica Edlund
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Dnr 2022.119/04

Budget 2023 - Skattesats 2023
Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande
år. Skattesatsen för 2022 är 23,35. Skattesatsen för 2023 ska vara
23,35.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 8/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 65/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Skattesatsen för 2023 ska vara 23,35
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Skattesatsen för 2023 ska vara 23,35.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.120/04

Budget 2023 - Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 - 2026
Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, utifrån
resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar 2023 samt
budgetplan 2024 – 2026.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 9/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 66/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 - 2026 fastställs enligt upprättat förslag 1. Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 – 2026 fastställs enligt upprättat förslag 2. Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING
Den som bifaller Mikael Abrahamssons förslag röstar ja.
Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar nej.
OMRÖSTNINGSRESULTAT
Med 8 ja-röster och 16 nej-röster och 1 avstår-röst, vilket redovisas i
sammanträdeslistan, bifaller kommunfullmäktige budgetberedningens
förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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BESLUT enligt budgetberedningens förslag
- Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 - 2026 fastställs enligt upprättat förslag 1.
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
----RESERVATION
Mikael Abrahamsson (S), Charlotte Hultdin (S), Jeanette Norberg (S),
Roger Oskarsson (S), Tobias Renström (S), Jakob Stenlund (S) och
Ove Stenlund (S) reserverar sig till förmån för Mikael Abrahamssons
förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.121/04

Budget 2023 - Investeringsbudgetram 2023 samt investeringsbudgetplan 2024 – 2026
Administrativa enheten har i samarbete med budgetberedningen, utifrån
resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till investeringsbudgetram
2023 samt investeringsbudgetplan 2024 - 2026.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 10/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 67/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Investeringsbudgetramar 2023 samt investeringsbudgetplan 2024 – 2026
fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive
nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Investeringsbudgeteramar 2023 samt investeringsbudgetplan 2024 –
2026 fastställs enligt upprättat förslag.
- Till kommunstyrelsens och respektive nämnd ges delegation att under
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.122/04

Fastställande av ram för nyupplåning under 2023
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 2023 kommer ca 50 mnkr att nyupplånas.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 11/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 68/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Kommunstyrelsen har under 2023-01-01--12-31 rätt att nyupplåna, d v s
öka kommunens skulder under perioden med totalt 50 mnkr.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Kommunstyrelsen har under 2023-01-01—12-31 rätt att nyupplåna,
d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 50 mnkr.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.20/04

Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå kommun
År 2022 är ett valår och Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Malå kommun ska därför prövas av kommunfullmäktige
för de kommande fyra verksamhetsåren. Prövning ska ske senast i juni.
Kommunfullmäktiges valberedning är beredningsorgan.
Bestämmelserna har remitterats till samtliga partier/gruppledare, och
kommunfullmäktiges valberedning har arbetat fram ett nytt förslag till
Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå
kommun.
Förslag till ändringar:
- Sysselsättningsgraderna under § 1 och § 17 ändras till 100 % och 40
% av heltid.
- Årsarvoden under § 4 (baserade på en del av inkomstbasbelopp, Ibb)
ändras till följande. Kommunfullmäktiges ordförandes arvode höjs till
0,44 Ibb. Kommunfullmäktiges vice ordförande får arvode på 0,14 Ibb.
Miljö- och byggnämndens ordförandes arvode höjs till 0,44 Ibb. Arvode
till sociala utskottets vice ordförande tas bort.
- Under § 5 föreslås följande ändringar. Förtroendevald erhåller ett arvode för sammanträde ett halvdagsarvode (600* kr) upp till 4 timmar,
eller ett heldagsarvode över 4 timmar (1 200* kr). Per påbörjad timme
utgår arvode på 150* kr. För sammanträde eller resor på lördag eller
helgdag utgår arvode på 300* kr. *Timarvodet baseras på 35 % av inkomstbasbeloppet per månad/165. 165 är en vedertagen beräkningsnyckel för löner (antal arbetade timmar per månad).
BESLUTSUNDERLAG
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 2/22.
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 5/22.
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 7/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 70/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Förslag till Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i
Malå kommun fastställs.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktiges
valberedning

Utdragsbestyrkande
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Charlotte Hultdin (S): Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges
valberedning.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige bifaller Charlotte Hultdins förslag.
BESLUT
- Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges valberedning.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktiges
valberedning

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.131/25

Kommunfullmäktiges ställningstagande inför försäljning av fastigheten
Svarven 2
Ett företag i Malå önskar köpa fastigheten Svarven 2 (Meni 6). Enligt
Menis ägardirektiv ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas
vad avser ”övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt”.
BESLUTSUNDERLAG
Meni AB:s protokoll, § 18/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 72/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Hultdin (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Malå
Energi- och Industri AB äger rätt att förhandla om försäljning av fastigheten Svarven 2.
FÖRSLAG TILL TILLÄGG
Cecilia Festin Stenlund (L): Om Malå Energi- och Industri AB gör bedömningen att försäljningen är fördelaktig har Malå Energi- och Industri
AB rätt att fullfölja affären.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Petter Hultdins förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
FÖRSLAGSORDNING PÅ TILLÄGSFÖRSLAG
Ordförande ställer proposition på Cecilia Festin Stenlunds tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget.
Omröstning begärs.
FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING
Den som bifaller Cecilia Festins Stenlunds tilläggsförslag röstar ja.
Den som avslår Cecilia Festin Stenlunds tilläggsförslag röstar nej.
OMRÖSTNINGSRESULTAT
Med 13 ja-röster och 12 nej-röster, vilket redovisas i sammanträdeslistan, bifaller kommunfullmäktige Cecilia Festin Stenlunds tilläggsförslag.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Meni AB

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-06-27

Sammanträdesdatum

Blad nr

16

BESLUT
- Malå Energi- och Industri AB äger rätt att förhandla om försäljning av
fastigheten Svarven 2.
- Om Malå Energi- och Industri AB gör bedömningen att försäljningen är
fördelaktig har Malå Energi- och Industri AB rätt att fullfölja affären.
----RESERVATION
Petter Hultdin (V), Anna Harr (V), Lena Nyström (V), Kim Bergström (V),
Siv Stenberg (V) och Charlotte Hultdin (S) reserverar sig till förmån för
Petter Hultdins förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Meni AB
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Dnr 2022.128/00

Fastställande av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder
samt kommunstyrelsen och dess utskott
Sveriges riksdag förväntas besluta om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 21 juni 2022.
Den 1 augusti 2022 förväntas lag om tobaksfria nikotinprodukter att
träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste
anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till
exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den som
fyllt 18 år, den som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens
ålder och inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och
klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja
eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.
Det kommer även att finnas bestämmelser om hur förpackningarna får
se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som
kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordning
(2022:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya
lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.
Kommunen och polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även biträda kommunerna med information och råd samt
främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.
Kommunen måste bland annat vidta följande åtgärder med anledning
av den nya lagen.
• Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara
för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn
över dessa.
Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria nikotinprodukter.
Bedömning
Då Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd har tillsynsansvaret över detaljhandel med tobak, folköl och läkemedel är det naturligt att även tillsynsansvaret för tobaksfria nikotinprodukter läggs på den gemensamma
nämnden.
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Med anledning av ovanstående måste det gemensamma reglementet
för Malå kommuns nämnder och kommunstyrelsen revideras. Detta föreslås ske genom att följande text läggs till på sidan 17. Malå/Norsjö
miljö- och byggnämnd ansvarar för den tillsyn som åligger kommunen
enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 73/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat förslag till Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder
samt kommunstyrelsen och dess utskott fastställs. Tidigare fastställt
Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott upphör att gälla.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till Gemensamt reglemente för Malå kommuns
nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott fastställs.
- Tidigare fastställt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott upphör att gälla.
-----
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Dnr 2022.123/04

Antagande av taxa enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
Sveriges riksdag förväntas besluta om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 21 juni 2022. Den 1 augusti 2022 förväntas lag om
tobaksfria nikotinprodukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland
annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer
tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Kommunen och polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställena.
Kommunen får enligt den nya lagen ta ut avgifter för sin tillsyn och behöver därför anta en ny taxa eller se över befintlig tobakstaxa inför att
den nya lagen träder i kraft.
Bedömning
Miljö- och byggavdelningen har sett över befintlig taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde och inarbetat lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
BESLUTSUNDERLAG
Elin Nilssons tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 84/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Taxa
för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde antas. Taxan gäller från och med den 1
augusti 2022.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter, lagen
om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde antas.
- Taxan gäller från och med den 1 augusti 2022.
-----
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Dnr 2022.104/10

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023 - 2026
med tillhörande samverkansavtal - Region Västerbotten
Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekommenderar Malå kommun att anta Överenskommelse om samverkan för
regional utveckling med tillhörande samverkansavtal. Beslut om överenskommelsen ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den 30
juni 2022.
Under perioden 2019 - 2022 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med Region Västerbotten haft en överenskommelse om samverkan för regional utveckling. Region Västerbotten rekommenderar att
förnya samverkan inför den nya mandatperioden 2023 - 2026. Syftet är
att skapa forum och nätverksstrukturer för en förtroendefull, effektiv och
transparent samverkan för regional utveckling. Kommunerna och regionen ansvarar gemensamt för att finansiera samverkan. Det regionala
utvecklingsarbetet finansierar regionen genom den regionala utvecklingsnämndens budget. Kommunerna förstärker arbetet genom en
grundfinansiering.
Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs
överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att
ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen. Överenskommelsen sträcker sig över fyra års tid och aktualitetsprövas inför ny
mandatperiod.
BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 37/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 85/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Malå kommun antar överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2023 – 2026 med tillhörande samverkansavtal för regional utveckling.
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BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Malå kommun antar överenskommelsen om samverkan för regional
utveckling 2023 – 2026 med tillhörande samverkansavtal för regional
utveckling.
-----
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Dnr 2022.103/00

Inrättande av delegation för utbildning inom överenskommelsen om
samverkan för regional utveckling 2019 - 2022 - Region Västerbotten
Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekommenderar Malå kommun att inrätta en delegation för utbildning inom
överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2019 - 2022.
Beslut om inrättande ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den
30 juni 2022.
Regionfullmäktige antog den 22 februari en ny förtroendepersonorganisation där det inrättas tre fullmäktigeberedningar med uppdraget att arbeta med länsövergripande frågor. Som följd av detta avskaffade den
regionala utvecklingsnämnden beredningen för regional utveckling och
beredningen för utbildning och kompetensförsörjning. För att ta över delar av uppdraget från beredningen för utbildning och kompetensförsörjning föreslås en delegation för utbildning inrättas.
Syftet med delegationen är att verka för samverkan inom området utbildning och uppdragsbeskrivningen föreslår att delegationen ska bestå
av 15 ledamöter, varav en ledamot från varje kommun i Västerbottens
län. Ledamöterna väljs av varje kommun som representerar sin kommun i delegationen. Ledamoten ska ha god insikt inom området utbildning. Arvode för förtroendevalda i delegationen utgår enligt respektive
kommunfullmäktiges fastställda arvodesreglemente.
BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 40/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 86/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: En
delegation för utbildning inom överenskommelsen om samverkan för
regional utveckling 2019 – 2022 inrättas. Delegationen ska organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens samverkansorganisation
inom regional utveckling, underställd primärkommunala beredningen
och inrättas under 2022. Kommunfullmäktige väljer (1) ledamot till delegationen för utbildning. Ledamoten ska representera sin kommun i delegationen och ha god insikt inom området utbildning.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- En delegation för utbildning inom överenskommelsen om samverkan
för regional utveckling 2019 – 2022 inrättas.
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- Delegationen ska organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens
samverkansorganisation inom regional utveckling, underställd primärkommunala beredningen och inrättas under 2022.
- Kommunfullmäktige väljer en (1) ledamot till delegationen för utbildning.
- Ledamoten ska representera sin kommun i delegationen och ha god
insikt inom området utbildning.
-----
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Dnr 2022.109/04

Ansvarsfrihet år 2021 för direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap
Inland - Akademi Norr
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr har upprättats och fastställs 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
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 58/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 87/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Malå
kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap Inland
ansvarsfrihet för år 2021.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap
Inland ansvarsfrihet för år 2021.
-----
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Dnr 2022.55/10

Nytt namn och nya regler för Pensionärs- och handikapprådet
Pensionär- och handikapprådets ordförande inkom 2022-03-11 med en
skrivelse där det framgår att Pensionärs- och handikapprådet önskar
byta namn till Rådet för äldre och personer med funktionsvariation. I
samband med detta har rådet även upprättat förslag till nya regler. Nuvarande regler fastställdes i kommunfullmäktige 2012-10-29, § 88.
Bedömning
Liknande namnändringar har skett även i andra kommuner. Utifrån ett
jämlikhetsperspektiv bedöms namnförslaget vara mer inkluderande och
aktuellt enligt nutida termer än nuvarande namn. Vid namnbyte måste
även regler revideras. Nuvarande regler fastställdes 2012 och är inte
längre aktuella. Revideringen av dessa är rimlig, dock föreslås en mindre ändring i lydelse.
BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 45/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 89/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Pensionärs- och handikapprådet byter namn till Rådet för äldre och
personer med funktionsvariation. Tidigare fastställda regler (KF 201212-29, § 88) upphör att gälla. Upprättat förslag till nya regler för Rådet
för äldre och personer med funktionsvariation fastställs med följande
ändring under punkten 2. Texten ”- Bli underrättad om…” ändras till att
lyda ”- Ges möjlighet att informeras om…”.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Pensionärs- och handikapprådet byter namn till Rådet för äldre och
personer med funktionsvariation.
- Tidigare fastställda regler (KF 2012-10-29, § 88) upphör att gälla.
- Upprättat förslag till nya regler för Rådet för äldre och personer med
funktionsvariation fastställs med följande ändring under punkten 2.
Texten ” – Bli underrättad om…” ändrat till att lyda ” – Ges möjlighet
att informeras om…”.
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Dnr 2022.88/02

Visselblåsarfunktion - riktlinjer och rapporteringsfunktion
Enligt EU-direktiv (EU) 2019/1937, kommer nya rättsliga skyldigheter
för samtliga kommuner. Lag (2021:890) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden träder i kraft i Sverige den 17 december 2021. Samtliga arbetsgivare med mer än 50 anställda inklusive
kommuner och regioner måste inrätta en visselblåsarfunktion. I lagens
5 kap ”Interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering
och uppföljning” framställs de krav som visselblåsarfunktionen ska uppfylla.
Funktionen innebär bland annat att kommunen ska ge möjlighet till rapportering av misstänkta oegentligheter och överträdelser av lagar och
regelverk i särskilt utformade rapporteringskanaler. En anställd eller en
tidigare anställd m fl kan göra en anmälan om de misstänker att någon
ägnar sig åt oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden. Det är
viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler från medborgare och
medarbetare.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars 2022, dnr
2022.46/02, fattades följande beslut.
- Kommunchef får tillsammans med HR-chef uppdraget att initiera arbetet med införande av visselblåsarfunktion i Malå kommun.
- Slutgiltigt förslag till visselblåsarfunktion presenteras till kommunstyrelsens sammanträde senast den 7 juni 2022.
Bedömning
En extern tjänst för inrapporteringsfunktionen köps in. Det finns möjlighet att avropa stöd för den utredning som följer på en visselblåsaranmälning.
Ett förslag till riktlinjer är nu framtaget.
Malå kommun upprättar således en riktlinje för att möta de rättsliga
skyldigheterna enligt Lag 2021:890 samt den rapporteringsfunktion som
krävs.
Ekonomi - Den beräknade årskostnaden är ca 20 000 kr, och med avtalsmässigt löpande kostnad ett år i taget. En gemensam beställning av
rapporteringsfunktion görs med Norsjö kommun.
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Tidplan - Rapporteringsfunktionen är implementerad senast den 17 juli
2022.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 48/22.
Utbildningsutskottets protokoll, § 14/22.
Sociala utskottets protokoll, § 18/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 92/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Riktlinjer och inköp av systemstöd för visselblåsarfunktion godkänns. Kostnaden belastar ansvar 2101, verksamhet 92021 – Kommunstab.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Riktlinjer och inköp av systemstöd för visselblåsarfunktion godkänns.
- Kostnaden belastar ansvar 2101, verksamhet 92021 – Kommunstab.
-----
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Dnr 2022.71/04

Fastställande av anslutningsavgift till Malå kommuns fibernät
Malå kommun har idag en anslutningsavgift på 7 500 kronor inklusive
moms när man själv gräver och drar in fiber till närmaste anslutningspunkt. De projektmedel som vi kan söka ställer krav på en högre anslutningsavgift. För att underlätta för kommande ansökningar av projektmedel föreslås en höjning av anslutningsavgiften till 17 500 inklusive
moms. Då kan vi förhoppningsvis hålla den avgiften till alla och slippa
göra som vid det sista projektet ”Områdesnät Malå 2018”, då vi fick ta
olika anslutningsavgifter för fem olika byar.
Höjningen kan även motiveras med att man får vara med och betala delar av den kostnad som vi har haft för att få ut fiberkabeln ända från huvudnoden i gamla kommunhuset till den kund som ansluter sig. Nuvarande prissättning tar inte hänsyn till den kostnaden.
Tabellen nedan visar anslutningsavgifterna i en del kommuner i Västerbotten.
Kommun

Avgift om man gräver och
drar in fiber själv.

Dorotea
Storuman
Vilhelmina
Lycksele
Sorsele
Norsjö
Bjurholm
Vindeln
Nordmaling

Avgift om kommunen
gräver och drar in fiber.
20 000
23 125
Offert
15 000
20 000
9 000
12 000
24 000
12 000
21 000
14 500 - 20 000

Bedömning
För att vi i fortsättningen ska kunna söka bidragsmedel samt att på ett
bra sätt kunna underhålla fibernätet föreslås höjningar av anslutningsavgiften till Malå kommuns fibernät, MalaMan.
BESLUTSUNDERLAG
Rune Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 50/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 93/22.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Anslutningsavgiften när man själv gräver till närmaste anslutningspunkt
fastställs till 17 500 kronor inkl moms. Anslutningsavgiften när Malå
kommun har samförlagt slang till fastigheten fastställs till 20 000 kronor
inkl moms.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Anslutningsavgiften när man själv gräver till närmaste anslutningspunkt fastställs till 17 500 kronor inkl moms.
- Anslutningsavgiften när Malå kommun har samförlagt slang till fastigheten fastställt till 20 000 kronor inkl moms.
-----
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Dnr 2022.101/40

Godkännande av nytt samverkansavtal om renhållning - Region 10
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 78 att ingå avtal om avfallssamverkan inom Region 10 (R10).
Då alla kommuner inte beslutade om att ingå avtalssamverkan inom
R10 blev förutsättningarna för detta avtal inte enligt fattat beslut. Nytt
avtal är framtaget, baserat på kommuner som tidigare fattat beslut om
att ingå avtalssamverkan.
Bedömning
Ärendet är könsneutralt.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 39/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 97/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Tidigare fattat beslut om avtalssamverkan inom R10 upphävs. Det nya
samverkansavtalet för kommunerna inom R10 om renhållning med avtalsstart 2022-07-01 godkänns.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Tidigare fattat beslut om avtalssamverkan inom R10 upphävs.
- Det nya samverkansavtalet för kommunerna inom R10 om renhållning
med avtalsstart 2022-07-01 godkänns.
-----
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Dnr 2020.147/84

Övertagande av ägande och ansvar för anläggningarna Entré Malå och
Nölviken samt revidering av Menis ägardirektiv
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06, § 126:
- Ärendet återremitteras till Meni för att i samverkan med kommunchef
återkomma med förslag på hur verksamhet kopplad till Entré Malå och
Nölviken organiseras, finansieras och drivs.
Nölviken arrenderas idag ut till ett företag i Malå och då är det inte aktuellt att Meni ska ta över anläggningen.
Entré Malå ligger på mark som är arrenderad av Malå kommun och ska
ligga under kultur och tekniska enheten.
BESLUTSUNDERLAG
Meni AB:s protokoll, § 51/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 126/20.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 78/20.
Meni AB:s protokoll, § 102/21.
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 38/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 98/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Meni
AB tar inte över ägande och ansvar för anläggningarna Entré Malå och
Nölviken.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Meni AB tar inte över ägande och ansvar för anläggningarna Entré
Malå och Nölviken.
-----
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Dnr 2022.96/29

Målsättning med utredning av äldreboenden
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-14 att avsätta 2 mnkr för utredningar av bl a äldreboenden. Detta för att det ska ges möjlighet att arbeta fram underlag till storleken på investeringsmedel.
Under 2021 gick man från fyra äldreboenden till tre äldreboenden då
Furugården stängdes.
En ansökan om statligt bidrag för ekonomi i balans har skickats till Kammarkollegiet.
Bedömning
Ansökan till Kammarkollegiet, för att kunna göra en ombyggnad av ett
befintligt boende för att inrymma de flesta brukare i samma särskilda
boende, är på 45 mnkr.
För att gå vidare krävs det ett tydligt beslut från kommunfullmäktige om
vad målet är med utredning av äldreboenden.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 42/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 99/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Målsättning med utredning av äldreboenden är att Malå kommun arbetar
för att inom ramen för effektivisering av äldreomsorgen samordna boenden.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Målsättning med utredning av äldreboenden är att Malå kommun arbetar för att inom ramen för effektivisering av äldreomsorgen samordna
boenden.
-----
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Dnr 2022.108/04

Utbetalning av partistöd 2022 - Vänsterpartiet
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 av hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste året, dels 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
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 54/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 100/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Partistödet på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Vänsterpartiet.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Vänsterpartiet.
-----
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Dnr 2022.107/04

Utbetalning av partistöd 2022 - 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 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 av hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste året, dels 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
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 55/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 101/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 11 100 kr betalas ut till Liberalerna
i Malå.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 11 100 kr betalas ut till Liberalerna i Malå.
-----
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Dnr 2022.105/04

Utbetalning av partistöd 2022 - 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 av hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste året, dels 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
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 56/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 102/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Malå Socialdemokratiska arbetarkommun.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Malå
Socialdemokratiska arbetarkommun.
-----
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Dnr 2022.106/04

Utbetalning av partistöd 2022 - 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 av hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste året, dels 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
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 57/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 103/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 14 800 kr betalas ut till Malålistan.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 14 800 kr betalas ut till Malålistan.
-----
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Dnr 2022.124/10

Slutrapportering av projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas
Region (NiMR)
NiMR är ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens
inland. Samarbete sker också med Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner (partner från Region 10) som har sökt separat finansiering.
Projektets finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond (det är Tillväxtverket som beviljar medel), Region Västerbotten samt de åtta kommunerna.
Projektets övergripande målsättning under åren 2018 - 2020 var att
skapa en attraktiv region för fler och växande företag genom att stödja
befintliga små och medelstora (SME) privatägda företag inom fem fokusområden: generations- och ägarskifte, nå ut på en större marknad,
kompetensförsörjning, kapitalförsörjning och innovation.
Från och med januari 2021 utökades projektet NiMR enligt Tillväxtverkets utlysning 2020:3 och myndigheternas beslut. Aktiva fasen i projektet pågick till och med mars 2022. Under den nya projektperioden stödde projektet företag som drabbats av negativa effekter till följd av Covid19. Insatser som handlar om hållbart företagande var också prioriterade. Kvinnor, unga och utlandsfödda företagare samt de som är relativt
nystartade var särskilt utpekade målgrupper.
Personalresurser i Malå: ca 80 % affärscoachtjänsten finansieras av
projektmedlet.
Projektresultat
Totalt 73 företag (varav 70 SME) inom olika branscher med verksamhet
i Malå har fått stöd av projektet i form av coaching, behovsanpassade
insatser - oftast tjänsteköp av rådgivning, specialkompetens, inspirations- och kunskapshöjande insatser, praktiska övningar och eget arbete under workshops/seminarier. Företag har tagit del av insatserna inom
alla fokusområden.
Även de företag som inte ingick i projektets målgrupp fick delta i projektet. Det handlar först och främst om större arbetsgivare, företag som tillhör koncern, inte har säte i Malå men har verksamhet i Malå (Setra
Malå, Guideline Geo, EMX). Detta utifrån Malås näringslivsstruktur. De
är inte tagna i beräkningen, på indikatorerna, projektens kvantitativa resultat enligt utsatta mål. Insatserna som de tagit del av handlade om
kompetensförsörjning/attraktiv arbetsgivare. Vi begränsade inte deltaJusteringsmännens sign
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gande. Vi såg en fördel i samverkan och dialogen. Det är viktigt utifrån
Malås attraktivitet som plats att bo, leva och verka på, arbeta och driva
företag. Kompetensförsörjningen är en av de utmaningarna som pekas
ut som viktigast och svårast att lösa. Insatserna gav oss tillfällen för att
komma vidare i samverkan - privat och offentlig sektor emellan samt
större och mindre företag/verksamhet emellan. Kompetensforum är ett
konkret resultat av detta. Det ser vi som sidoeffekt av projektet.
30 kvinnor och 52 män har fått ta del av insatserna (här räknas företagets ledare och övriga företagsrepresentanter som tagit del av insatsen). Av de företag som tagit del av insatserna var det 12 utrikesfödda
och 10 unga företagare i åldern 18 - 30 år. Företagets säte: tätort Malå
och 11 byar i kommunen.
Vår metod i kontakt med företag var samtal och coaching samt individuella eller gruppinsatser efter företagets behov. Vi har samverkat med
andra näringslivsfrämjande projekt och stödstrukturer: Almi, Norrlandsfonden, Sparbanksstiftelse Norrland, Västerbottens Handelskammare,
Skellefteå Science City, LTU Business, projekt Coocon (Coompanion
och Connect), Region Västerbotten med flera. Affärcoacherna fick kompetenshöjande insatser inom jämställdhet- och hållbarhetsarbete: hur
kan tillgängliga verktyg och tankesätt användas inom företagande och
företagsutveckling.
Vi testade resurskommunsmodellen/rollen: där delades fokusområdena
upp mellan kommuner. Utifrån den stödde vi varandra med behovsanalys inom området i respektive kommun, kunskapsbyggande och nätverksbyggande. Inom ramen för resurskommunsrollen anordnade Malå
kommun tillsammans med Sorsele kommun kunskapshöjande workshop för coacherna, workshop för företagare i R10 som står inför ägarskifte i en snar framtid samt i perspektiv av 5 - 10 år. Vi synliggjorde rollen och involverade i aktiviteterna de lokala nyckelaktörerna, d v s redovisningsbyråer och banker. Sedan kopplades vårt nätverk med kollegorna till ett annat företagsfrämjande projekt som specialiserar sig på ägarskifte.
Under senaste 1,5 året har vi testat och helt övergått till en annan arbetsmetod för samverkan - insatsstyrkor. Hur fungerar det: utifrån företagets behov och coachernas kompetens och tidstillgång bildas grupper
om 2 - 4 personer som aktivt arbetar med insatsen från start - innehåll,
leverantör/leverantörer, upplägg, formulering av upphandlingsförfråga,
urval, annonsering, mottagning av anmälan och genomförande inkl
kommunikation. Insatser som är framtagna inom ramen för insatsstyrkorna gäller i hela R10 alt i de kommuner som medverkat i framtagande
och kommit överens om geografisk begränsning.
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Fördelar: samlade och kompetenta krafter som samverkar för ett mer
kvalitativt resultat, behovsorienterad, utgår ifrån företagets behov i regionen, erbjuds till alla företag i R10, billigare, om kostnaderna delas
mellan kommuner/aktörer/deltagare. Genom samverkan har vi också
större möjlighet att erbjuda specifik kunskap till företag och få fler deltagare i stället för att göra insats som kan vara dyr och lokalt kan nyttjas
av enbart få deltagare. Vi främjar samverkan i regionen på kommunal
och näringslivsnivå över kommungränser. Vi tar med oss metoden i
framtida samarbete.
Projektet erbjöd ett antal aktiviteter inom alla fem fokusområden samt
senaste året fokus på s k Corona-insatserna. De mest efterfrågade hos
målgruppen i Malå visar sig vara insatserna inom fokusområden större
marknad (främst med koppling till digitalisering/webbförsäljning), generationsskifte (både sälj och köp) och kapitalförsörjning (både informationsinsatser och praktisk hjälp med anskaffning av extern finansiering) samt Corona-insatser (oftast rådgivning kopplat till stöd och ekonomistyrning).
I utvärderingsfasen ställdes frågor till deltagande företag om deras uppskattning gällande arbetstillfällen som har bevarats alternativt skapats
under perioden september 2018 - februari 2022. Samt om projektets/utvecklingsavdelningens/utvecklings- och arbetsmarknadsenhetens stöd
till företaget hade eventuellt påverkan på det. Enligt de svaren bevarades fem arbetstillfällen och där projektets insatser hade betydelse. Vi
upplever att kommunen och näringslivet har kommit ”närmare” varandra
under projektets gång. Mycket tack vare de personella resurserna, dedikerad tid och prioriteringar, intensiv och resultatorienterad kommunikation och möjlighet att gå in med konkreta behovsanpassade insatser.
När det gäller samverkan mellan näringslivsfunktionerna i de 10 kommunerna, har vi tillsammans gjort stora framsteg och ser positivt resultat och potential att fortsätta med det i framtiden.
BESLUTSUNDERLAG
Aleksandra Simanovskayas tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Informationen noteras.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Informationen noteras.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2022.130/10

Redovisning av medborgarförslag som inte har beretts färdigt
Enligt 5 kap § 35 kommunallagen (2017:725) ska ett medborgarförslag
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta ett beslut
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa medborgarförslag som inte beretts färdigt inom
sex månader efter att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och november.
Bedömning
I dagsläget finns det ett (1) medborgarförslag som inte har besvarats
inom handläggningstiden på sex månader:
Medborgarförslag om en aktiv webb kanal med livestreaming (dnr
2021.86/09). Medborgarförslaget inkom 2021-04-26 och anmäldes i
kommunfullmäktige 2021-06-28, § 53, där det lämnades över till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Utvecklingsavdelningen ansvarar för ärendet. Dialog är förd med ansvarig tjänsteperson, som rapporterat att handläggningen inte är genomförd, eftersom frågor om vem
som bör ansvara för handläggningen finns.
BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 108/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Redovisningen av medborgarförslag som inte har beretts färdigt godkänns.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Redovisningen av medborgarförslag som inte har beretts färdigt godkänns.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2022.135/09

Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera om att Malå kommun bör
garantera att det finns arbetskläder till all förskolepersonal
Ordförande delger kommunfullmäktige följande inlämnad motion:
-

Från Lennart Gustavsson (V) med flera om att Malå kommun bör
garantera att det finns arbetskläder till all förskolepersonal.

BESLUTSUNDERLAG
Lennart Gustavssons motion.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
BESLUT
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen, Maria
Larsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-06-27

Sammanträdesdatum

§ 57

Blad nr

42

Dnr 2022.136/09

Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera angående etablerande av
ett så kallat utegym i Sjöparken
Ordförande delger kommunfullmäktige följande inlämnad motion:
-

Från Lennart Gustavsson (V) med flera angående etablerande av ett
så kallat utegym i Sjöparken

BESLUTSUNDERLAG
Lennart Gustavssons motion.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
BESLUT
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
-----
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Dnr 2022.137/0909

Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera angående införande av
nolltaxa i inomkommunal kollektivtrafik
Ordförande delger kommunfullmäktige följande inlämnad motion:
-

Från Lennart Gustavsson (V) med flera angående införande nolltaxa
i inomkommunal kollektivtrafik.

BESLUTSUNDERLAG
Lennart Gustavssons motion.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
BESLUT
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
-----
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Dnr 2022.138/09

Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera angående ökat ungdomsinflytande i Malå kommun
Ordförande delger kommunfullmäktige följande inlämnad motion:
-

Från Lennart Gustavsson (V) med flera angående ökat ungdomsinflytande i Malå kommun.

BESLUTSUNDERLAG
Lennart Gustavssons motion.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
BESLUT
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
-----

Justeringsmännens sign
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Kommunstyrelsen, Lisa Nilsson
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Dnr 2022.134/09

Enkel fråga av Lennart Gustavsson (V) till kommunstyrelsens förste
vice ordförande
Följande enkla fråga har inkommit:
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inledde efter valet 2018 ett
samarbete som bland annat innebar en delning av att leda kommunen
utifrån ett gemensamt framtaget program. Socialdemokraterna valde
med hänvisning till bristande förtroende för mig som kommunstyrelsens
ordförande att avbryta samarbetet. Socialdemokraterna valde att behålla det arvoderade kommunalrådet och därmed använda resurserna
som en del av oppositionen. Det är fullt möjligt att avsluta ingångna avtal men det är tveksamt om man ska behålla de resurser man fått genom ett avtal när man avslutar det.
Min fråga till kommunstyrelsens förste vice ordförande är:
Hur kan Socialdemokraterna försvara att man utifrån en samverkan
som man väljer att bryta tar med sig de framförhandlade fördelningar av
resurser till att utgöra opposition?
/Lennart Gustavsson (v)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande besvarar frågan muntligen,
lydande:
Man kan kanske tycka att vi Socialdemokrater skulle ha lämnat våra
framförhandlade förmånerna och uppdrag när vi avbröt samarbetet med
Vänsterpartiet. Men mot väljarna anser vi Socialdemokrater att vårt
agerande är helt korrekt. 63,43% röstade rött i valet. Vi är en röd kommun! Känner du igen dina ord Lennart Gustavsson.
Genom att avbryta samarbete med Vänsterpartiet fanns det 2 alternativ
som vi socialdemokrater såg.
1. Avbryta samarbete med Vänsterpartiet och behålla uppdragen och
fortsätta vara en röd kommun och samtidigt behålla insyn i vad som
händer i kommunen
2. Väcka ett misstroende votum mot KSO Lennart Gustavsson för att
avsätta honom. För att lägga fram ett förslag om en ny kommunstyrelsens ordförande från borgarblocket utan krav på uppdrag. Med
detta så skulle också den politisk majoriteten vara förändrad.
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3. Det alternativet hade lämnat över styret till borgar blocket helt och
hållet med 30,91%. Tillsammans 8 mandat.
4. Vänsterpartiet 8 mandat och Socialdemokraterna 8 mandat skulle
med 63,43 % av rösterna i kommunvalet hade stått bredvid utan insyn under kvarvarande tid av mandatperioden.
5. Vi ska inte heller glömma bort SD som med 3;44% har 1 mandat.
6. Man kan fundera på hur har Socialdemokraterna använt sej av dom
framförhandlade förmånerna för att bedriva oppositionspolitik.
7. Inte en debattartikel har skrivits, inte en insändare har skrivits.
8. Vi socialdemokrater har hållit vad vi lovat i överenskommelsens 13
punkter. Vi har lagt in extra ärenden i KS dagordningar och lämnat in
motioner till kommunfullmäktige, vi har jobbat med remisser och
skickat in svar som partiet arbetat fram inte Mikael Abrahamsson
Kommunalråd 50%
9. Att sköta dom tilldelade uppdragen har jag gjort efter bästa förmåga
och utan att sätta en Socialdemokratisk stämpel på uppdragen.
10. Att Lennart själv är ute i tassemarkerna många gånger glömmer han
bort samtidigt som han kräver att alla andra ska följa regler.
11. Att Lennart är i syltburkarna och petar i uppdrag som getts till tjänstemän är väl känt i kommunhuset men det vill han att vi ska prata tyst
om i offentligheten.
12. Han tycks också ha glömt bort orden som beskriver dom olika roller
som finns mellan politiken och tjänstemän.
13. Vad När Hur

Vem

Förtroende är något man förtjänar! Känns Lennart Gustavsson mantra
igen. Det tar tid att skaffa förtroende, men det går snabbt att förlora det.
Lennart Gustavsson, det var det som hände den 22 oktober 2019. Om
du nu har missat det.

När KSO Lennart Gustavson på ett möte med boende anhöriga och
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platsen på Furugatan 3-5 och att den är finansierad. Då var förvåningen
stor bland dom politiker som fanns på plats.
Omsorgen nämndens ordförande Siv Stenberg Vänsterpartiet. Omsorgsnämndens vice ordförande Ylva Olofsson Socialdemokraterna,
och Malåbostadens ordförande Klas Göran Wikström Vänsterpartiet.
Inte ens dina egna partikamrater som fanns i lokalen visste något om
den politiska överenskommelse som du pratade om och allra minst vi
Socialdemokrater.
Socialdemokraterna det parti som du valt att samarbetade med.
Det är inget som vi Socialdemokrater har hittat på.
Det är bara läsa dom uttalanden som gjordes i olika lokaltidningarna av
dom ovan nämnda Vänsterpartister.
Det fanns ingen Socialdemokrat som visste något om en politisk överenskommelse i denna fråga.
Den frågan fanns inte på den politiska dagordningen.
Vad jag vet så finns det än idag inget ärende i den frågan.
När kommer det ärendet på bordet Lennart Gustavsson?
Även om du anser att ärendet är avslutat så har den ännu inte hanterats av politiken.
Jag har frågat Lennart Gustavsson hur han tänkte.
Jag citerar Lennart ”…jag blev så förbannad för att det händer ingenting”.
Är det att vårda en politisk överenskommelse ”…jag blev så förbannad
för det händer ingenting”.
Är det som kallas Demokrati ”…jag blev så förbannad för det händer
ingenting”.
Att Lennart dessutom i ett möte med tjänstemän förklarat att det inte
precis Barcelona jag har som lag och att han inte har förtroende för
vissa tjänstemän.
Då började jag i alla fall fundera om det inte är så att Lennart har missat
något.
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Vi hade en träff Vänsterpartiets styrelse och Socialdemokraternas styrelse för att försöka lösa just den frågan.
Hur hanterade Lennart själv frågan på mötet!
Jag kan inte lova att jag inte kommer att göra det igen.
Det är den demokrati som du Lennart förespråkar.
Den skiljer sig avsevärt från den demokrati och inflytande som vi Socialdemokrater förespråkar.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Den enkla frågan är besvarad.
BESLUT
- Den enkla frågan är besvarad.
-----
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Dnr 2022.142/11

Val av ledamot till delegationen för utbildning
Kommunfullmäktige har att välja en (1) ledamot till delegationen för utbildning.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Fredrik Iderström (V) väljs till ledamot i delegationen för utbildning för tiden t o m 2022-12-31.
BESLUT
- Fredrik Iderström (V) väljs till ledamot i delegationen för utbildning för
tiden t o m 2022-12-31.
-----
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Dnr 2022.139/11

Val av ledamot i Malå Energi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie
bolagsstämma 2023
Arne Hellsten (ML) har bland annat avsagt sig uppdraget som ledamot i
Malå Energi- och Industri AB. Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot i Malå energi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ethel Cavén (ML): Mikael Eriksson-Lind (ML) utses till ledamot i Malå
Energi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.
BESLUT
- Mikael Eriksson-Lind (ML) utses till ledamot i Malå Energi- och Industri
AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.
-----
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Dnr 2022.97/11

Val av vice ordförande i Malå Energi- och Industri AB
Arne Hellsten (ML) har bland annat avsagt sig uppdraget som vice ordförande i Malå Energi- och Industri AB. Valberedningen har att föreslå
ny vice ordförande för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 8/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ethel Cavén (ML): Bifall till kommunfullmäktiges valberednings förslag,
lydande: Mikael Eriksson Lind utses till vice ordförande i Malå Energioch Industri AB.
BESLUT enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag
- Mikael Eriksson Lind utses till vice ordförande i Malå Energi- och Industri AB.
-----
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Dnr 2022.81/11

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i Malå Energi- och Industri
AB
Tage Åström (ML) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i
Malå Energi- och Industri AB.
Kommunfullmäktige har att notera informationen.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2022.140/11

Val av ersättare i Malå Energi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie
bolagsstämma 2023
Tage Åström (ML) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Malå
Energi- och Industri AB.
Kommunfullmäktige har att välja en ny ersättare i Malå- Energi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Börje Stenlund (ML): Jörgen Jonsson väljs till ersättare i Malå Energioch Industri AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.
BESLUT
- Jörgen Jonsson väljs till ersättare i Malå Energi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.
-----
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Dnr 2022.141/11

Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m
2022-10-14
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-14, § 9 att välja Åke Wallgren
(V) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning. Åke Wallgren hade
tidigare uppdraget som ersättare.
Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Claes-Göran Wikström (V) utses till ny ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14.
BESLUT
- Claes-Göran Wikström (V) utses till ny ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning för tiden t o m 2022-10-14.
-----
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§ 67
Redovisning av meddelanden
Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 2022-04-13

Skellefteå kommun/Gemensam överförMyndarnämnd

Protokoll 2022-05-13

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Beslut 2022-05-13, § 55 –
Delårsrapport per 30 april
2022, gemensam överförmyndarnämnd

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 2022-06-07

Malåbostaden AB

Beslut 2021-12-15, § 64 –
Affärsplan

Malåbostaden AB

Beslut 2022-05-18, § 10 –
Lekmannarevisorernas
granskningsrapport för år
2021

Malåbostaden AB bolagsstämma/ombud

Rapport Årsstämma
Malåbostaden

Arvidsjaurs kommun

Beslut 2022-04-26, § 42 –
Grundläggande granskning
för Gemensam överförmyndarnämnd år 2021

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Redovisningen av meddelanden godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av meddelanden godkänns.
-----
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