MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-29

1 (48)

Plats och tid

Kommunkontoret, kl 08.00 - 14.35

Ajournering

Kl 08.10 - 08.25 Presentation av nye folkhälsoplanerare Daniel Burman
Kl 09.15 - 09.30 Kaffe
Kl 10.30 - 10.35
Kl 11.55 - 12.55 Lunch

Beslutande

Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V)
Petter Hultdin (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Jeanette Norberg (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 33,36,39
Maria I Larsson, kulturansv, § 40,54
Lars Ekberg, HR-chef, § 42,46,57

Inger Johansson, tillträd HR-strateg, § 42,46,57
Lisa Nilsson, kommunsekr, § 47
Britt-Marie Sellman (S), ej tjg ersättare
Ruth Hellsten (ML), ej tjg ersättare

Utses att justera

Stefan Lundgren, ersättare Mikael Abrahamsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret fredag den 8 april 2022, kl 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

32 - 61

Catrin Björck
Ordförande

Lennart Gustavsson
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-03-29

Anslag sätts upp

2022-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2022-05-02
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2

§ 32
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande tillägg.
* Ändring av rubrik på inbjudan till träffar på biblioteket
BESLUT
- Dagordningen godkänns med följande tillägg.
* Ändring av rubrik på inbjudan till träffar på biblioteket
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.60/04

Årsredovisning 2021
Allmänna avdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för 2021
års förvaltning.
BESLUTSUNDERLAG
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Årsredovisning för 2021 års förvaltning för
Malå kommun godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Årsredovisning för 2021 års förvaltning för Malå kommun godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.22/04

Information om kommunstyrelsens verksamhetsbudget 2022
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-09, § 137 att:
- Kommunstyrelsens internbudget 2022 godkänns.
- Information om kommunstyrelsens verksamhetsbudget 2022 ska ges
vid kommunstyrelsens första sammanträde 2022.
Avdelningscheferna har tillsammans med ekonomenheten arbetat med
att ta fram en budget på verksamhetsnivå (en detaljerad internbudget)
för 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.41/04

Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 - Miljö- och byggnämnden
Under 2021 hade räddningstjänsten beviljats investeringsmedel på 100
tkr för ett terrängfordon. Dessa medel har inte nyttjats under 2021 varför
nämnden önskar att investeringsmedlen överförs från 2021 till 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 3/22.
Allmänna utskottets protokoll, § 23/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Ärendet avslutas utan åtgärd eftersom kommunstyrelsen 2022-02-22, §
8 föreslår kommunfullmäktige att besluta i samma fråga.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Ärendet avslutas utan åtgärd eftersom kommunstyrelsen 2022-02-22,
§ 8 föreslår kommunfullmäktige att besluta i samma fråga.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.52/04

Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2022 - Miljö- och
byggnämnden
Räddningstjänsten i Malå använder en tankbil från 1992. Kostnader för
att hålla denna i drift överstiger i dagsläget värdet av fordonet. Under
våren kommer räddningstjänsten i Vännäs att lägga ut en tankbil från
2001 till försäljning. Ett inköp av denna skulle ge en frist på ca 10 år innan investering av ny tankbil krävs.
Vid inköp av ”ny” tankbil kommer nuvarande tankbil samt tidigare tankbilsprojekt att avyttras.
Miljö- och byggnämnden ansöker om 200 000 kronor i tilläggsanslag i
investeringsbudgetram 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Sam Venngrens delegationsbeslut.
Allmänna utskottets protokoll, § 26/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om tilläggsanslag bifalls.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Ansökan om tilläggsanslag bifalls.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.33/04

Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för
kommunstyrelsen 2022.
Tillkommer
- Samförläggning Lainejaurudden 124 tkr
- Fiber Lainejaur - Mörttjärn 500 tkr
Borttaget
- Ridhus 2,1 mnkr
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 20/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrelsen upphör att gälla. Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns.
BESLUT
- Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrelsen upphör att
gälla.
- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lina Dahlbäck, Rune Nilsson,
Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.57/04

Budget 2023 - Budgetförutsättningar 2023
Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen utarbetat förslag till Budgetförutsättningar 2023.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 2/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Budgetförutsättningar
2023 fastställs med följande ändring. På sida 10, under rubriken Fokusområden ska följande punkt läggas till. Utveckla kommunikation och
delaktighet med kommunens invånare.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2023 fastställs med följande
ändring.
På sida 10, under rubriken Fokusområden ska följande punkt läggas
till. Utveckla kommunikation och delaktighet med kommunens invånare.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2022-03-29

Sammanträdesdatum

§ 39

Blad nr

9

Dnr 2022.58/04

Budget 2023 - Tekniska budgetramar 2023
Ekonomichefen fick i uppdrag av budgetberedningen att ta fram tekniska budgetramar 2023. På grund av resursbrist har internbudget för
2022 inte färdigställts. Internbudgeten ligger som grund till de tekniska
budgetramarna. Detta leder till att de tekniska budgetramarna inte heller
kunnat färdigställas.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 3/22.
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens budgetberedning får i uppdrag att besluta om tekniska budgetramar 2023.
BESLUT
- Kommunstyrelsens budgetberedning får i uppdrag att besluta om tekniska budgetramar 2023.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Budgetberedningen
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Dnr 2022.32/04

Medfinansiering av Leader Skellefteå Älvdal i kommande programperiod 2023 – 2027
Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner står tillsammans bakom den inlämnade ansökan om att få bilda nytt leaderområde i kommande programperiod 2023 - 2027. Ansökan har lämnats in till Jordbruksverket
och utvecklingsstrategin som tagits fram för leaderområdet är under bedömning. Beslut om godkännande av området lämnas under våren
2022.
Sökande leaderområden uppmanas nu av Jordbruksverket att senast
den 1 april 2022 lämna in en budgetprognos för hur stor budget som
området kan ta emot. Budgeten för ett leaderområde finansieras till 67
% av Jordbruksverket genom Landsbygdsfonden samt statliga medel.
Återstående 33 % ska utgöras av övrig offentlig medfinansiering.
Leader i Sverige kommer enligt uppgift att tilldelas mer medel är i föregående period vilket innebär att de områden som godkänns kan komma
att få en större budget än i nuvarande period. Fortsatt gäller att 33% av
budgeten ska utgöras av övrig offentlig medfinansiering. Programperioden är numera fem år i stället för tidigare sju år.
I innevarande period är grundbudgeten 34 miljoner kronor för sju år.
Efter en muntlig avstämning mellan kommunerna finns en viljeinriktning
att verka för en större budgetomslutning. Utgångsläget för den budgetprognos som ska lämnas in kan därför vara en grundbudget på 40 miljoner kronor. Det är att jämföra med föregående period inklusive beviljad utökning.
Ekonomi
Mot bakgrund av den uttryckta viljeinriktningen att arbeta för en större
budget i kommande period föreslås att den budgetprognos som ska
lämnas in ser ut på följande sätt.
Jordbruksverket
Region Västerbotten
Skellefteå kommun
Norsjö kommun
Malå kommun

67,00 %
12,00 %
17,20 %
2,15 %
1,65 %

26 800 000 kr
4 800 000 kr
6 880 000 kr
860 000 kr
660 000 kr
40 000 000 kr

Förslaget baseras på att Region Västerbottens procentuella andel är
samma som i innevarande period.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Anna-Karin H, Maria I L,
Leader Skellefteå Älvdal
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Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Budgetprognosen gäller perioden 2023 - 2027. Budgeten kommer sannolikt inte att fördelas linjärt. Tyngdpunkten kommer troligen att ligga
under de första åren.
Slutligt beslut om medfinansiering måste fattas innan den 15 oktober.
Detta datum är sista dag för godkända leaderområden att ansöka om
att starta verksamheten. Inför detta ska den övriga offentliga medfinansieringen vara beslutad.
I medfinansieringsbesluten behöver tydligt framgå att övriga offentliga
finansiärer betalar ut sin medfinansiering årsvis i förskott.
Bedömning
Leader är ett sedan tidigare erkänt och fungerande verktyg för lokal utveckling. För att i praktiken möjliggöra ett arbete med de lokala utvecklingsområdena och prioriteringar som lyfts fram i Lokal Utvecklingsstrategi för Malå kommun Malå - en attraktiv plats HÄR olikheter skapar utvecklingskraft 2030 bedöms det vara av stor vikt att arbeta för en finansiering av ett leaderområde även inför den kommande programperioden.
BESLUTSUNDERLAG
Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 16/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Malå kommun ska arbeta för en finansiering av leader i kommande programperiod enligt presenterat förslag. Beslut om medfinansiering fattas
så snart en slutgiltig finansieringsbudget har tagits fram.
BESLUT
- Malå kommun ska arbeta för en finansiering av leader i kommande
programperiod enligt presenterat förslag.
- Beslut om medfinansiering fattas så snart en slutgiltig finansieringsbudget har tagits fram.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.30/11

Nominering av representant i beslutsgrupp i nytt leaderområde 2022 –
2027
Malå kommun står tillsammans med Norsjö och Skellefteå kommuner
bakom den inlämnade ansökan om att få bilda nytt leaderområde från
och med 2022. Under våren 2022 kommer Jordbruksverket att meddela
vilka områden som godkänns.
Liksom i nuvarande programperiod kommer en ideell förening att ansvara för genomförandet av leaderområdets utvecklingsstrategi. Den
ideella föreningens styrelse kommer att utgöra beslutsgrupp och prioritera projektansökningar. Den nuvarande föreningen Skellefteå Älvdal
kommer att slutföra arbetet inom nuvarande programperiod. Därefter
avslutas den nuvarande föreningen.
Styrelsen för nuvarande förening Skellefteå Älvdal har beslutat påbörja
arbetet med att en ny förening ska kunna bildas och ta sig an drift och
genomförande av den nya utvecklingsstrategin 2023 - 2027. En ny förening kommer att registreras och nuvarande styrelse har utsetts till interimsstyrelse för den nya föreningen. Därefter kallas till föreningsstämma där styrelse för den nya föreningen väljs.
Valberedning i nuvarande leaderförening har även i uppdrag att vara
valberedning för den nya föreningen fram till föreningsstämman. Valberedningen består av Ingabritt Hultmar (ideell sektor, Malå), Lars Westerlund (privat sektor, Norsjö) samt David Lidström (offentlig sektor, Skellefteå). Valberedningen önskar att Malå kommun nominerar en företrädare för offentlig sektor i Malå kommun. Det är föreningsstämman som
slutligen väljer ledamöterna. Den person som nomineras bör ha kunskap och erfarenhet inom relevanta områden samt kunna avsätta tid för
uppdraget.
Bedömning
I den nuvarande föreningen har Maria Larsson representerat offentlig
sektor Malå, kommunstyrelsen § 53 (dnr 2022.30//11). Hon är tillfrågad
av valberedningen om att vara valbar till den nya föreningsstyrelsen,
och står till förfogande om kommunstyrelsen väljer att nominera henne.
BESLUTSUNDERLAG
Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 17/22.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Anna-Karin Horney, Maria I
Larsson

Utdragsbestyrkande
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Malå kommun nominerar Maria Larsson att företräda offentlig sektor,
Malå.
BESLUT
- Malå kommun nominerar Maria Larsson att företräda offentlig sektor,
Malå.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.46/02

Införande av visselblåsarfunktion i Malå kommun
Enligt EU-direktiv (EU) 2019/1937, kommer nya rättsliga skyldigheter
för samtliga kommuner. Lag (2021:890) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden trädde 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
medborgare kan göra en anmälan om de misstänker att någon med ledande ställning inom kommunen ägnar sig åt oegentligheter och/eller
allvarliga missförhållanden. Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera
på signaler från medborgare och medarbetare.
Tillämpningen av kraven inom lagens 5 kapitel ska ske i och med den
17 juli 2022 för offentlig sektor.
Malå kommun har en synpunktshantering idag, och Visselblåsarfunktionen kan ses som en fristående struktur men ändå ett komplement till inhämtning av medborgares och medarbetares feedback till den offentliga
verksamheten. Det blir viktigt att särskilja de två insamlingsmetoderna
eftersom visselblåsarfunktionen, om hanterad enligt lagkravet, ger ett
utökat skydd till den som rapporterar. Instruktioner och dokumentation
kommer att innehålla bland annat förtydliganden av anonyma anmälningar, hanteringsprocessen, återkopplingsprocess och olika sätt man
kan ”visselblåsa” på.
Malå kommun har därför att upprätta funktion samt implementera densamma, samt tydligt kommunicera innan den 17 juli 2022.
På marknaden finns nu många företag som erbjuder tjänster för att hantera funktionen, rapporteringen och uppföljningen. Detta kan tas i beaktande inför beslut.
Ekonomi
I det fall en extern tjänst upphandlas och köps in kan uppskattningsvis
en uppläggnings- och årskostnad på mellan ca 35 000 SEK och 50 000
SEK år ett innefattas. Juridisk utredning tillkommer med ca 2 500 SEK/
timme vid behov.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Ekberg, Jim Lundmark

Utdragsbestyrkande
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Tidsbegränsning/tidsperspektiv
Visselblåsarfunktionen ska implementeras senast den 17 juli 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 15/22.
Utbildningsutskottets protokoll, § 7/22.
Sociala utskottets protokoll, § 5/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Kommunchef får tillsammans med HR-chef uppdraget att initiera arbetet med införande av visselblåsarfunktion i Malå kommun. Slutgiltigt förslag till visselblåsarfunktion presenteras i kommunstyrelsens sammanträde senast
den 7 juni 2022.
BESLUT
- Kommunchef får tillsammans med HR-chef uppdraget att initiera arbetet med införande av visselblåsarfunktion i Malå kommun.
- Slutgiltigt förslag till visselblåsarfunktion presenteras i kommunstyrelsens sammanträde senast den 7 juni 2022.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2022.63/62

Fastställande av mål och regler för feriearbetsverksamheten 2022
De ekonomiska förutsättningarna för verksamheten föregående år var
en budget på 300 tkr samt ett statsbidrag för feriearbete. Inför sommaren 2022 är budgeten 315 tkr. Åren 2019 och 2020 har regeringens
satsning på sommarjobb (statsbidrag) inte kommunicerats förrän i april.
32 % av ungdomarna i målgruppen feriearbetade 2021 med kommunal
lön. En andel som generellt minskat de senaste åren.
Antalet killar och tjejer i ålder för kommunalt feriearbete är sommaren
2022 något fler jämfört med ifjol.
Då Malå kommun står inför framtida utmaningar vad gäller kompetensförsörjning bör feriearbete inom kommunens organisation ses som strategiskt viktigt, ge unga killar och tjejer insyn och väcka intresse till fler
yrken/yrkeskategorier än de traditionella feriearbetena.
Under pandemiåren har tillgång till arbetsplatser för feriearbetande påverkats, men förhoppningen är att arbetsplatser och föreningar som tar
emot feriearbetare kan ökas till sommaren.
Löneuppräkning skedde 2021 med två kronor per timme. Inför sommaren 2022 föreslås en höjning med tre kronor per timme.
Den differentierade lönesättningen, där feriearbete inom äldre- och handikappomsorg premieras, föreslås kvarstå då det bidragit till intresse för
arbetsområdet vilket är viktigt då Malå kommun som arbetsgivare sannolikt står inför ett stort rekryteringsbehov inom omsorgssektorn i framtiden.
Om verksamheten (äldre- och handikappomsorg) så tillåter, föreslås
”8:or i vården” genomföras.
Som alternativ till traditionellt feriearbete kommer möjligheten att vara
sommarlovsentreprenör att erbjudas.
Mål för feriearbetsverksamhet år 2022
- Meningsfulla arbeten med god handledning ska erbjudas.
- Handledarutbildning för föreningar och kommunala arbetsplatser ska
erbjudas.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Oskar Sjölund

Utdragsbestyrkande
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- Bidra till intresse att prova arbetsplatser utan begränsning vad gäller
traditioner och normer.
- Öka antalet ungdomar som feriearbetar.
Regler och villkor för feriearbeten 2022
Killar och tjejer som gått ut årskurs 9 och gymnasieelever med sommarlov har under sommaren 2022 möjlighet till feriearbete genom kommunen, där lön eller handledararvode utgår.
Feriearbetarna ska vara mantalsskrivna och bosatta i kommunen.
Feriearbete omfattar perioder om två veckor per period (8 tim/dag * 10
dagar = 80 tim).
Som alternativ till 8-timmarsdagar har arbetsplatser möjlighet att erbjuda 6-timmarsdagar i de fall det passar verksamheten bättre (6 tim/dag *
13 dagar = 78 tim).
Varje kommunal arbetsplats eller förening som åtar sig feriearbetare har
ansvaret för arbetsmiljön samt ska tydligt utse arbetsledare/handledare
för feriearbetarna.
Arbetsuppgifterna ska kunna hänföras till arbetsgivarens/föreningens
verksamhetsområde.
Enskild arbetsgivare har möjlighet att få handledararvode. För 1 - 3
ungdomar utbetalas 250 kr/dag/ungdom under högst 10 dagar. För därutöver samma period är handledararvodet 100 kr/dag/ungdom. Handledararvode till enskild arbetsgivare kan maximalt uppgå till 10 000 kronor. Handledararvode betalas bara ut till företag som anmält intresse att
bereda ungdomar i målgruppen arbete. Rekvisition om utbetalning av
handledararvodet inlämnas senast den 15 september.
Föreningar som åtar sig arbetsledning för feriearbete och deltar i handledarutbildning har rätt till handledararvode om 1 500 kr/period.
Lönekostnad för feriearbetare inom kommunal verksamhet och för feriearbetare hos föreningar inom Malå kommun betalas av kommunen.
Förtur och andra förändringar av feriearbete kan ges av särskilda skäl.
Feriearbetande ungdomar med kommunal lön ska vara anmälda vid
kommunens feriearbetsverksamhet.
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Lön för feriearbete fastställs till 62 kr/timme. För arbete i kommunens
äldre- och handikappomsorg 67 kr/timme.
Sommarentreprenör
Under ledning av utvecklings- och arbetsmarknadsenheten - vad gäller
budget, planering, organisation, handledare och genomförande - kommer entreprenörskapsutbildningen Ung Drive! Academy att erbjudas.
Det är ett alternativ till traditionellt feriearbete och syftar till att ungdomar
i målgruppen ska få möjligheten att utveckla sina entreprenöriella kompetenser under sommaren. Regler (målgrupp, verksamhetstid, startkapital och antalet deltagare m m) fastställs av utvecklings- och arbetsmarknadsenheten.
BESLUTSUNDERLAG
Oskar Sjölunds tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Mål och regler för feriearbetsverksamheten år
2022 godkänns.
BESLUT
- Mål och regler för feriearbetsverksamheten år 2022 godkänns.
-----
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Dnr 2022.34/04

Fastställande av interkommunal ersättning 2023
Förslag till interkommunal ersättning för grundskoleutbildning i kronor
per elev läsåret 2023 är upprättat.
Beräkningen är gjord enligt riktlinjer för beräkning av interkommunala
avgifter för barn och unga upp till 16 år inom Västerbottens län. Kostnader för skolskjuts ingår inte.
Ersättningen är beräknad utifrån bokslut 2021.
Nilaskolan, förskoleklass
Nilaskolan, 1 - 3
Nilaskolan, 4 - 6
Nilaskolan, 7 - 9

91 724 kr
106 696 kr
101 607 kr
113 591 kr

Bedömning
Ärendet bedöms jämställt och påverkar flickor/kvinnor och pojkar/män
lika.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
Utbildningsutskottets protokoll, § 6/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till interkommunal ersättning
år 2023 fastställs.
BESLUT
- Upprättat förslag till interkommunal ersättning år 2023 fastställs.
-----
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Dnr 2022.35/60

Redovisning av kränkande behandling till huvudmannen
Skollagen (6 kap 10 §) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin
tur har skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs av skolchef och redovisas för huvudmannen, tillika
kommunstyrelsen.
Från och med den 1 januari till och med den 20 februari 2022 har sex
anmälningar om kränkande behandling inkommit till utbildningsavdelningen. Samtliga sex anmälningar finns inom grundskolans verksamheter. Samma period 2021 inkom åtta anmälningar. Förhoppningsvis är
minskningen en trend och ett bevis på att våra insatser börjar betala av
sig. Mer detaljerad information om de aktuella anmälningarna redovisas
i statistikrapport.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
Utbildningsutskottets protokoll, § 8/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande:
Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns.
-----
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Dnr 2022.44/02

Antagande av Riktlinjer för distansarbete
Malå kommun som arbetsgivare har som policy att arbetsuppgifterna utförs på arbetsstället men ibland kan det vara lämpligt/befogat att arbeta
hemifrån/distansarbete. Det kan gälla medarbetare som är bosatta i annan kommun och på grund av detta har en lång restid. Det kan också
uppkomma tillfällen där arbetsuppgifterna bäst utförs på annan plats än
på arbetsstället ex inläsning. Det är arbetsgivaren som bedömer vilka
arbetsuppgifter som lämpar sig för arbete på distans.
Distansarbete har aktualiserats i samband med pandemin som har pågått, där myndigheter gått ut med rekommendationer om att arbetsgivaren ska se över möjligheter till distansarbete för att på så sätt minska
smittspridning.
De föreslagna riktlinjerna har tagits fram med beaktande av det centrala
kollektivavtalet med grund i det europeiska ramavtalet om distansarbete. Men också med hänsyn till Skatteverkets regler.
Bedömning
Att arbeta på distans är inte möjligt för alla yrkesgrupper. För vissa yrkesgrupper är den fysiska närvaron en förutsättning för att kunna utföra
arbetet. Men det finns goda skäl att införa en möjlighet till distansarbete
både ur ett kompetensförsörjningsperspektiv men också av andra skäl
såsom att begränsa smitta under ex en pandemi.
Pandemin har inneburit att distansarbete förekommit i en betydligt större omfattning än tidigare. Det har visat på att det inom flera befattningar
fungerar att arbeta på distans men det har också påvisat att det behövs
organisationsgemensamma riktlinjer om vad som gäller vid distansarbete.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 18/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Riktlinjer för distansarbete antas.
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BESLUT
- Riktlinjer för distansarbete antas.
-----
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Dnr 2022.45/10

Uppföljning av samtliga planer för internkontroll 2021
Styrelsen och nämnderna ska varje år upprätta en särskild plan för den
interna kontrollen, och uppföljning av internkontrollplanerna ska göras
för föregående år. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över samtliga
nämnders verksamhet och har därmed ansvaret för den interna kontrollen på ett kommunövergripande plan. Sammanställning av rapporterna
för föregående år ska redovisas till kommunfullmäktige senast i april
månad. Uppföljningen gäller kommunstyrelsen och Malå/Norsjö miljöoch byggnämnd.
BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 19/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Uppföljning av samtliga planer för internkontroll 2021 godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Uppföljning av samtliga planer för internkontroll 2021 godkänns.
-----
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Dnr 2022.40/04

Antagande av taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader
Från den 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.
Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet
(byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges
i lagen fullgörs. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela
föreskrifter om avgifternas storlek.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett underlag för
taxa för ärenden om tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader.
Bedömning
Miljö- och byggavdelningen har utifrån SKR:s underlag tagit fram ett förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader. Timavgiften föreslås till 1 016 kr per timme.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 6/22.
Allmänna utskottets protokoll, § 24/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader
antas.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader
antas.
-----
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Dnr 2021.135/09

Motion om bildande av aktiebolag för Tjamstanbackarna, Laven, husvagnscampingen och Malå hotell
Socialdemokraterna har inlämnat en motion om bildande av aktiebolag
för Tjamstabackarna, Laven, husvagnscampingen och Malå hotell. Motionen lyder:
Bakgrund:
Malå kommuns vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och
trygg kommun där utveckling sker.
Beslut i kommunfullmäktige 2020-04-20, § 19:
Meni AB övertar driften av alpina anläggningen fr o m 2020-09-01. Meni
AB övertar driften av campingen fr o m 2020-09-01. Meni AB övertar
driften av hotellet 2021-09-01.
Bolaget har till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring utvecklas till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun.
Förslag:
Att renodla Tjamstaanläggningen från industribolaget tydliggör den
satsning som kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 om en utvecklingsplan av Tjamstaområdet. Genom att renodla verksamheten utökas
möjligheten att marknadsföra, följa utvecklingen, utveckla och utöka besöksnäring till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun.
Vi socialdemokrater yrkar
- att utreda möjligheten till ett eget aktiebolag för Tjamstabackarna, Laven, husvagnscampingen och Malå Hotell.
Motionen är anmäld i kommunfullmäktige 2021-10-25, § 66. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 25/22.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Ylva Olofsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Motionen bifalls.
Cecilia F Stenlund (L): Motionen avslås.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ylva Olofssons förslag.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Motionen bifalls.
----RESERVATION
Cecilia F Stenlund (L) och Stefan Lundgren (L) reserverar sig till förmån
för Cecilia F Stenlunds förslag.
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Dnr 2022.61/04

Begäran om utredning om nedlagda kostnader för hotellet och den alpina anläggningen 2021
Utdrag ur ”Riktlinjer för utövandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt”
Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Utöver detta så har styrelsen
från 1 januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen enligt 6 kap 9 § KL.
I och med den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari
2018 har det införts ett krav på offentliggörande av resultatet av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt och möjlighet till rättslig prövning
av kommunstyrelsens beslut.
Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska, i årliga
beslut för varje kommunalt aktiebolag, pröva om den verksamhet som
bolaget har bedrivit varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen lämna förslag
till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det framgår inte av
lagtexten när beslutet skall lämnas över, men det anges att en lämplig
tidpunkt kan vara i samband med att den kommunala årsredovisningen
lämnas.
Meni övertog driften av den alpina anläggningen och husvagnscampingen 2020-09-01. 2021-09-01 övertogs driften av Malå hotell (hotell
Tjamstan). Meni beviljades under 2021 ett byggnadskreditiv på 4,9
mnkr för att göra investeringar i anläggningarna. I samband med övertagandet av driften av hotellet krävdes en hel del underhållsåtgärder
och inkörningsarbete för att komma igång på ett bra sätt med verksamheten.
Bedömning
Malå Energi- och Industri AB redovisar ett resultat för 2021 på ca 3,3
mnkr inklusive försäkringsersättningar. Om man räknar bort intäkten
från försäkringsersättningen hamnar bolaget på ett negativt resultat på
ca 3,3 mnkr.
Med tanke på det negativa resultat som bolaget visar, exklusive försäkringsersättning, för 2021 vill kommunstyrelsen att Meni gör en utredning
på nedlagda kostnader för hotellet och den alpina anläggningen.
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BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsen begär av Malå Energi- och
Industri AB en utredning om nedlagda kostnader för hotellet och den alpina anläggningen 2021.
FÖRSLAG TILL TILLÄGG PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Hultdin (V): Kommunstyrelsen begär en jävsutredning avseende
förhållandet mellan kommunstyrelsen och Malå Energi- och Industri AB.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer propostion på Lennart Gustavssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på Petter Hultdins tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
BESLUT
- Kommunstyrelsen begär av Malå Energi- och Industri AB en utredning
om nedlagda kostnader för hotellet och den alpina anläggningen 2021.
- Kommunstyrelsen begär en jävsutredning avseende förhållandet mellan kommunstyrelsen och Malå Energi- och Industri AB.
-----
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Dnr 2022.42/04

Instruktion för ombud inför Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstämma år 2022
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 47 Ombud framgår följande.
Som ombud i bolagsstämman för kommunens helägda bolag ska ombudet ha instruktioner från kommunfullmäktige som klargör hur ombudet ska rösta på bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen 7 kapitlet, 3 §
ska det valda ombudet även ha fullmakt av ägaren. Fullmakten är giltig
1 år. Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman till fullmäktige.
Enligt Malå Energi- och Industri AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på
ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
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10. Val av revisor och revisorsersättare
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och
lekmannarevisorer
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 21/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Hultdin (V): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå
Energi- och Industri AB lämnas på punkterna 8 och 12: 8 a) resultatoch balansräkning fastställs, 8 b) disposition av bolagets resultat fastställs, 8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas, 12 avkastningskravet om 1 % ska fullföljas, 12 bolaget
ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå Energi- och Industri AB lämnas på punkterna 8 och 12:
8 a) resultat- och balansräkning fastställs
8 b) disposition av bolagets resultat fastställs
8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas
12

avkastningskravet om 1 % ska fullföljas

12

bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar.

-----
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Dnr 2022.43/04

Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma år 2022
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 47 Ombud framgår följande.
Som ombud i bolagsstämman för kommunens helägda bolag ska ombudet ha instruktioner från kommunfullmäktige som klargör hur ombudet ska rösta på bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen 7 kapitlet, 3 §
ska det valda ombudet även ha fullmakt av ägaren. Fullmakten är giltig
1 år. Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman till fullmäktige.
Enligt Malåbostaden AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på ordinarie
årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
10. Val av revisor och revisorsersättare
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11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och
lekmannarevisorer
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 22/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Hultdin (V): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malåbostaden AB lämnas på punkterna 8 och 12: 8 a) resultat- och balansräkning fastställs, 8 b) disposition av bolagets resultat fastställs, 8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas, 12 avkastningskravet om 1 % ska fullföljas, 12 bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malåbostaden AB lämnas på punkterna 8 och 12:
8 a) resultat- och balansräkning fastställs
8 b) disposition av bolagets resultat fastställs
8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas.
12

avkastningskravet om 1 % ska fullföljas,

12

bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar.

-----
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Dnr 2022.36/73

Godkännande av patientsäkerhetsberättelsen 2021
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1
mars varje år ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse av vilken det
ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
och vilka resultat som uppnåtts.
För att bedriva säker vård av god kvalitet har äldreomsorgen riktlinjer
och rutiner till hjälp. Ett förebyggande arbetssätt eftersträvas för att
minska antalet vårdskador.
Varje år genomförs en kvalitetsmätning under vecka 46 i samtliga inlandskommuner i Västerbottens inland. Detta görs för att jämföra kommunernas kvalitet och om möjligt dra nytta av goda resultat. I MAS-nätverket samarbetar kommunerna för att förbättra kvaliteten i kommunernas hälso- och sjukvård.
Under 2021 har man inom Malå kommuns äldreomsorg arbetat med att:
•
•
•
•

Fortsätta med egenkontroller av nattfasta och basala hygienrutiner
Se över fallprevention
Förbättra följsamheten för SIP-träffar
Skydda våra äldre mot Covid-19

Förbättringar har skett på flera områden, men det finns fortfarande en
del brister.
Arbetet med att höja kvaliteten på vården fortsätter under 2022 med fokus på:
•
•
•
•
•

Egenkontroller av nattfasta
Utbildning om basala hygienrutiner och klädregler
Läkemedelsgenomgångar
Förbättra följsamheten för SIP-träffar
Fortsatt vaccinering mot Covid-19

BESLUTSUNDERLAG
Oksana Renströms tjänsteutlåtande.
Sociala utskottets protokoll, § 4/22.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Patientsäkerhetsberättelsen 2021 och redovisning av hälso- och sjukvården i kommunen godkänns. De rekommenderade förbättringsförslagen för 2022 godkänns och prioriteras. Uppföljning sker på sociala utskottets sammanträde den 18 maj 2022.
BESLUT
- Patientsäkerhetsberättelsen 2021 och redovisning av hälso- och sjukvården i kommunen godkänns.
- De rekommenderade förbättringsförslagen för 2022 godkänns och
prioriteras.
- Uppföljning sker på sociala utskottets sammanträde den 18 maj 2022.
-----
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Dnr 2022.68/80

Uppföljning av kultur- och fritidsplan 2019 - 2022
Kultur- och fritidsnämnden antog 2018-05-17, § 18 Kultur- och fritidsplan 2019 - 2022. Samtliga nämnder upphörde 2020-07-01 till förmån
för en kommunstyrelse med tre utskott. Alla, av nämnderna, fastställda
beslut ska fortlöpa inom kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsplanen följs
av den anledningen upp i kommunstyrelsen.
Malå kommuns lokala kultur- och fritidsplan syftar till:
- Att ange mål, riktning och fungera som planeringsunderlag för den
framtida verksamheten.
- Att ge förutsättningar för en utvecklande dialog med kommunens invånare och ideella organisationer.
- Att främja möjligheten till såväl insyn i, som påverkan på, de beslut
som kommunen fattar i kultur- och fritidsfrågor.
Under 2021 påbörjades arbetet med uppdragsplan för den nya kultur
och tekniska enheten, där kultur- och fritidsfrågorna nu hanteras i den
nya organisationen. I detta arbete har stora delar av nu gällande Kulturoch fritidsplan integrerats. Enhetens ansvarsområde har tydliggjorts, det
förändrade uppdraget har redogjorts för och områden för effektiv samhandling har identifierats. Vidare pekar nulägesanalysen på vad som
fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, samt belyser akuta
verksamhetsområden som behöver ses över omgående.
Uppdragsplanen pekar vidare på vilka anpassningar som behövs för att
möta både dagens och morgondagens behov bland dem som verksamheten är till för, samt inriktning för perioden 2022 - 2026. Vidare har de
senaste årens pandemi påverkat kultur- och fritidsverksamheterna, ideella, privata och offentliga i stor utsträckning. Pandemins påverkan på
verksamheten redogörs inte specifikt, men bör ägnas särskild tanke i
sammanhanget.
BESLUTSUNDERLAG
Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Uppföljningen av Kultur- och fritidsplan 2019 2022 godkänns.
Justeringsmännens sign
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BESLUT
- Uppföljningen av Kultur- och fritidsplan 2019 - 2022 godkänns.
-----
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Dnr 2022.62/28

Information om fuktskador i tillagningsköket Grytan
Utifrån tidigare skyddsrond 210930 och utförd livsmedelskontroll
211104 har kultur och tekniska enheten beställt och utfört en undersökning av byggnaden med fokus på förhöjda eller avvikande fuktindikationer med tanke på påväxten som konstaterats vid ovan angivna kontroller. Undersökningen är utförd av Fukt- & saneringsgruppen Sverige AB
(FSG).
En första sammanfattande bedömning har gjorts av MAF Arkitekt AB,
efter att ha tagit del av materialet, och redovisas nedan. Framför allt har
de utgått från rapporten om fuktskador i byggnaden.
På grund av att det finns rörelse i plattan kommer man måsta åtgärda
stora delar av huset. Delar av plattan måste bilas upp och stora delar av
lokalen måste tömmas. Detta är åtgärder som kommer ta en längre tid
och inte något man hinner åtgärda under ex en sommar.
Tyvärr kan inte garanteras att nya sprickor inte uppkommer efter att renoveringen är färdig.
Eftersom att behovet av tillgång till lokalen över en längre tid under renoveringen måste verksamheten i storköket lösas på något annat sätt
under den tiden.
Eftersom att huset är från 60-talet (1963) bedömer MAF Arkitekt det
som säkrast och mest ekonomiskt fördelaktigt att bygga nytt.
Om det nya huset skulle kunna placeras någon annanstans skulle man
kanske kunna se på ett nytt användningsområde för det befintliga huset.
Vid ett arbetsmöte 220119 beslutades att en skiss med kalkylerade
kostnader skulle tas fram och ligga till grund för beslut hur frågan om
Grytan ska lösas långsiktigt.
Summa entreprenadkostnad
Projektering, byggledn, kontroll,
bes, ca 13 %
Byggherreadministration, ca 1 %
Oförutsett, 20 %
SLUTSUMMA (exkl moms)

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lennart G, Jim L, Erik L,
Carina K, Lars G, Ebbe B,
Lina D

23 515 000
ca 3 057 000
ca 235 000
ca 5 361 000
ca 32 168 000
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Bedömning
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt men berör framför allt kvinnor
då det i dagsläget är fler kvinnor än män som arbetar i verksamheten/
vistas i byggnaden.
BESLUTSUNDERLAG
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2022.65/04

Information om projektplan för avsatta investeringsmedel - utredningar
om äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillagningsköket Grytan
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-14 att:
- Investeringsmedel på 2 mnkr avsätts till utredningar av äldreboenden,
simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillagningsköket (Grytan).
- Kommunchefen får i uppdrag att i kommunstyrelsens sammanträde
2022-03-29 redovisa förslag till projektplan för beviljade investeringsmedel.
I projektplanen ingår nedanstående objekt:
* Utredning av lokalförsörjning inklusive äldreboenden
* Utredning byggnation simhall/sporthall/utebad
* Samordnad fastighetsförvaltning
* Tillagningsköket Grytan
Ett första utkast till projektplan är framtaget. En initial tanke är att respektive projekt har en budget på ca 500 tkr som kan användas till externa konsultbehov.
Information om arbetets gång i respektive projekt kommer att ges i kommunstyrelsens sammanträden under 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2022.67/02

Information om förstudie om upphandling av lönesystem
År 2009 gjorde Malå och Arvidsjaur en gemensam upphandling av lönesystem och sedan dess används systemet. I samband med upphandlingen påbörjades ett samarbete även med Norsjö och Skellefteå. En
gemensam nämnd för drift av personalsystem inrättades. I upprättat avtal står att läsa: ”Förutsättning för samarbetet är att kommunerna använder samma personalsystem.” Dock har varje kommun ett eget avtal
med leverantören.
Följande delar ingår i ett lönesystem/lönearbete.
1.
2.
3.
4.

Avtal med leverantör
Själva IT-driften av systemet med servrar, uppdateringar m m
Systemförvaltningen av själva programmet
Löneadministratörernas arbete med inmatning

Hur ser detta ut idag för Malå kommun?
1. Avtal med leverantören Visma - kostnad 210 000 kr/år
2. IT-driften som Skellefteå kommun svarar för - kostnad 130 000 kr/år.
3. Systemförvaltning som Skellefteå kommun svarar för - kostnad 70 %
tjänst, 477 400 kr
4. Löneadministratörernas arbete i Malå - kostnad 170 % tjänst,
830 000 kr/år.
Skellefteå kommun har meddelat att de kommer att göra en upphandling av lönesystem. De är positiva till ett fortsatt samarbete.
Som ett första steg erbjuder Skellefteå kommun de deltagande kommunerna att medverka i en förstudie om upphandling av lönesystem. Förstudien innehåller en analys av omfattning och förutsättningar av upphandling av lönesystem m m. Först i steg två behöver kommunen fatta
ett beslut om man ska delta i en upphandling. Under denna processtid
förlängs samarbetsavtalet mellan kommunerna.
Att rätt lön betalas ut i rätt tid är mycket viktigt för en organisation. Lönesystem är samtidigt det dyraste systemet. Samarbetet med Skellefteå
kommun som genomförts sedan 2009 i olika former har alltid fungerat
på ett utmärkt sätt. De har ställt upp med resurser och lösningar när
Malå kommun haft utmaningar inom ex personalbemanning eller kompetens. Den ”lilla” kommunen är sårbar, det räcker att en medarbetare
slutar eller blir långtidssjukskriven för att det ska bli en extra utmaning
att klara uppdraget.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Ekberg
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2
3
4

Alternativ
Fortsätta med vårt lönesystem
några år innan en upphandling
måste göras.
Samarbeta med någon annan
kommun.
Göra en egen upphandling.
Fortsätta samarbetet med Skellefteå och delta i deras upphandling.
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Analys/förutsättningar
IT-drift - vi kan klara den i egen
regi men då är vi sårbara.
Systemförvaltning - denna
kompetens måste vi köpa.
Liknande förutsättningar som i
alternativ 1.
Ett stort uppdrag då en sådan
upphandling är omfattande.
De har sakkunskapen för en
upphandling. Vi måste dock
följa deras upphandlingskrav
och lönehanteringsprocess.

Bedömning
Slutsats - Sköter vi lönehanteringen själva är vi väldigt sårbara. Kan begränsa sårbarheten vid ett ev samarbete med en lika stor kommun men
inte fullt ut. Ett fortsatt samarbete med Skellefteå ger förutsättningar för
tillgång till en god kompetens och en fortsatt möjlighet att utveckla löneprocessen. Inte klarlagt att detta är det billigaste alternativet men det
kommer med all säkerhet att ge ett mervärde då Malå kommun får tillgång till den stora kommunens kompetens och bredd.
Som steg 1 deltar Malå kommun i en förstudie som i förlängningen leder fram till ett underlag som används när beslut ska fattas om en ev
upphandlingen eller inte.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2022.70/10

Ändring av rubrik på inbjudan till träffar på biblioteket
På kommunens hemsida inbjuds till träffar på biblioteket under rubriken
Kom och träffa kommunledningen i Malå. Charlotte Hultdin vill att rubriken ändras och förtydligas att det är den politiska ledningen som åsyftas.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Rubriken på inbjudan ändras till Kom och träffa den politiska kommunledningen i Malå.
BESLUT
- Rubriken på inbjudan ändras till Kom och träffa den politiska kommunledningen i Malå.
-----
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§ 59
Ordföranden informerar
Av regleringsbrevet till länsstyrelsen framgår bl a att ”Länsstyrelserna i
Norrbottens och Västerbottens län ska erbjuda ett särskilt planeringsstöd åt de kommuner som står inför stora planeringsutmaningar till följd
av större industrietableringar. Stödet kan omfatta exempelvis rådgivning, hjälp med planeringsunderlag samt samordning av information
från och dialog med andra berörda statliga myndigheter.”. I syfte att
etablera resurser i frågan pågår överläggningar med Länsstyrelsen i
Västerbottens län. Träff genomfördes 2022-03-25. Etablering av länsstyrelseresurs ska ske snarast.
Region Västerbotten presenterar ny ”Överenskommelse om samverkan
för regional utveckling 2019 - 2022”. Beslut avses att fattas av nuvarande kommunfullmäktige.
Ny politisk organisation - Region Västerbotten:
- Kollektivtrafikutskottet utgår och arbetet överförs till RUN-AU.
- BUK (beredning för utbildning och kompetensförsörjning) och BSH
(beredning för social välfärd och hälsa) övergår till nätverk. Delar av
BUK:s uppdrag kopplat till kompetensförsörjningsfrågor kommer att
finnas med i den nya kompetensförsörjningsberedningen.
- Förut var BRU den delen av samverkansstruktur där de valda representanterna som bevakade det kommunala perspektivet träffade regionens företrädare för gemensam diskussion. Nu försvinner denna
formella träffyta och ansvaret för samverkan i form av dialog är utifrån
de fullmäktigeuppdrag BSR får samt de initiativ som beredningen själv
tar.
Det kommande samarbetet med Skellefteå om gymnasieskola är inne i
ett avgörande skede. Ett arbete i syfte att få fler sökande pågår.
Löpande uppdatering om flyktingsituation och beredskapsläge sker. Information- och kunskapsutbyte sker på tjänstepersonsnivå och förtroendemannanivå.
Krisledningsgruppen träffas måndagar och pratar om vad som gjorts
och har inventerat boenden två gånger. Man avvaktar länsstyrelsens direktiv, och länsstyrelsen avvaktar MSB, migrationsverket samt regeringen. Mycket är oklart. Vi har 12 färdiga platser som går att använda nu.
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Sedan är det inventerat upp 56 platser till, det finns sängar att hyra i
Adak. Relevant information finns på kommunens hemsida.
KSO har haft träff med regeringsföreträdare om vad som gäller. Har blivit kallade ner till länsstyrelsen. Det handlar om två saker – dels flyktingsituationen, dels beredskapsläget. Vi har tillfälliga evakueringslägenheter på Furugatan 1. Nu har vi inventerat och rapporterat in tillfälliga boenden.
På kommunens hemsida finns en e-tjänst - Insamling för att utrusta
sängplatser till flyktingar från Ukraina - där man kan anmäla vad man
kan göra. Man får stanna från Ukraina enligt massflyktsdirektivet i tre
månader utan att finnas. Rekommendationen är att registrera sig så fort
som möjligt. Då har barnen rätt till skola, hälso- och sjukvård. Föräldrarna har rätt till akutvård, ersättning och de får direkt arbetstillstånd. Det
gäller ett år. En aktivitet för kostnader har skapats, och heter Ukraina.
En Upplysningscentral har skapats. De har träffats en gång och gått
igenom ansvar. Sedan ska man gå utbildningar.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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§ 60
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden, utskott 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.
ÄRENDE

DELEGAT

Övervägande av om vård med stöd av 2 §
LVU fortfarande behövs

Sociala utskottet

Beslut om hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas

Sociala utskottet

2.6 Anställning och lönesättning av personal efter samråd med personalchef

Marie Hedström
Sofie Mattsson

2.9 Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla Lars Ekberg
lön under ledighet vid fackligt förtroendemannauppdrag enligt AB
2.11 Bevilja/avslå ansökan om tjänstledig- Lars Ekberg
het för enskild angelägenhet med bibehållna löneförmåner under högst 10 arbetsdagar/kalenderår för personal
2.4 Beslut om arbetsgivarens befogenheter Lars Ekberg
om disciplinpåföljd, avsked m m enligt AB
§ 11
4.2 Prisförfrågan, upphandling, antagande Lars Ekberg
av anbud samt tecknande av avtal inom
verksamhetens tilldelade internbudget och
/eller investeringsbudget
Bevilja/avslå bidrag upp till 10 000 kronor

Jim Lundmark

1.15 Antagande av risk- och sårbarhetsana- Jim Lundmark
lysen, kriskommunikationsplanen, utbildnings- och och övningsplanen, krisledningsplanen
Beslut om Registreringslotteri
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Maria I Larsson
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Rune Nilsson

5.8 Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg
4.14 Omsättning av kommunens lån, d v s
låna upp belopp motsvarande belopp på
de lån som förfaller, samt lån inom ramen
för internbanken

Jim Lundmark

8.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd

Jeanette Norberg
Stefan Lundgren
Mia Hultdin
Angelica Mörtsell
Agnes Ljung

8.2 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Jeanette Norberg

8.6 Beslut om att inleda utredning/vuxenutredning/barnutredning

Jeanette Norberg
Stefan Lundgren
Mia Hultdin
Angelica Mörtzell

8.7 Beslut om att utredning inte ska inledas Mia Hultdin
Angelica Mörtzell
8.9 Förlängning av utredningstid i ärenden
som rör barn

Jeanette Norberg

8.10 Beslut om att utredning inte ska föran- Jeanette Norberg
leda åtgärd
8.11 Beslut om öppenvård

Jeanette Norberg
Stefan Lundgren
Mia Hultdin
Angelica Mörtsell

8.12 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/kontaktfamilj

Jeanette Norberg
Stefan Lundgren
Mia Hultdin

8.15 Beslut om bistånd i form av vård

Jeanette Norberg

11.1 Godkännande av faderskapsbekräftel- Agnes Ljung
se
Justeringsmännens sign
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13.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst Ulrika Grensell
13.2 Beslut om bistånd i form av särskilt
boende

Ulrika Grensell

13.4 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/växelvård m m

Ulrika Grensell

14.5 Beslut om bistånd i form av ledsagarservice

Lena Holmgren

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.
BESLUT
- Delegationsbesluten är anmälda.
-----
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§ 61
Redovisning av meddelanden
Malåbostaden AB

Beslut 220224, § 73 - Årsredovisning 2021

Malå Energi- och Industri AB

Beslut 220322, § 108 - Årsredovisning 2021

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse
2021

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd

Beslut 220215, § 2 - Verksamhetsberättelse Malå/
Norsjö miljö- och byggnämnd 2021

Föreningen Sveriges Vatten- och VindKraftskommuner och regioner

Bokslut år 2021

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 220215, 220316

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

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

