MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-08

1 (38)

Plats och tid

Kommunförvaltningen, kl 08.00 - 13.05

Ajournering

Kl 09.20 - 09.35 kaffe
Kl 10.40 - 10.45
Kl 12.00 - 13.00 lunch

Beslutande

Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V)
Petter Lundström (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Jeanette Norberg (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML) § 94 - 114
Anna-Stina Bergström (V), ersättare för Arne Hellsten § 93

Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
A-K Horney, utveckl o arb markn enh, § 99
A Simanovskaya, utveckl o arb markn enh, § 99
Maria I Larsson, kultur o fritidsenh, § 101

Ebbe Bergstedt, tekn enh, § 102
Tony Frank, tekn enh, § 105
Fredrik Iderström (V), ej tjg ers
Anna-Stina Bergström (V), ej tjg ers, § 94 - 114
Charlotte Hultdin (S), ej tjg ers

Utses att justera

Stefan Lundgren, ersättare Siv Stenberg

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen fredag den 18 september 2020, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

93 - 114

Catrin Björck
Ordförande

Lennart Gustavsson
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-08

Anslag sätts upp

2020-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2020-10-12
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§ 93
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande ändringar.
Ärendet Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning flyttas till sist på
dagordningen.
Ärendet Handlingsplan för integrationsarbete 2017 - 2019 - Slutrapport
flyttas till punkt 7.
Ärendet Ansökan om tjänstledighet över 12 månader läggs in som
punkt 24.
Ärendet Val av ersättare i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-1231 utgår ur dagordningen.
BESLUT
- Dagordningen godkänns med följande ändringar.
Ärendet Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning flyttas till sist
på dagordningen.
Ärendet Handlingsplan för integrationsarbete 2017 - 2019 - Slutrapport
flyttas till punkt 7.
Ärendet Ansökan om tjänstledighet över 12 månader läggs in som
punkt 24.
Ärendet Val av ersättare i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-1231 utgår ur dagordningen.
-----
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Dnr 2020.118/04

Månadsuppföljning - Uppmaning till återhållsamhet i kommunens verksamheter
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-28, § 206 att avdelningscheferna
samt VD i bolagen ska varje månad, tillsvidare, avrapportera sin verksamhets ekonomi med åtgärdsplan vid befarat underskott till kommunstyrelsen.
I kommunstyrelsen 2019-03-26 infördes nya rutiner för månadsuppföljningen. Fokus ligger på de åtgärder avdelningarna ska rapportera till
kommunstyrelsen vid budgetavvikelser. Vid varje månadsskifte ska avdelningarna rapportera månadsuppföljning till ekonomi- och kommunchef.
BESLUTSUNDERLAG
Anna Jonssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2020.121/00

Handlingsplan för integrationsarbete 2017 - 2019 - Slutrapport
Inflyttar- och integrationsservice på utvecklingsavdelningen har fått i
uppdrag att i samarbete med kommunchefen slutrapportera Handlingsplanen för Integrationsarbete i Malå kommun 2017 - 2019 till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige antog 2017-02-20, § 9 Handlingsplan för Integrationsarbete 2017 - 2019.
Inflyttar- och integrationsservice har informerat i ledningsgruppen och
begärt in uppgifter på vad som har gjorts och hur olika avdelningar ligger till i sitt integrationsarbete. En sammanställning av de uppgifter som
har inkommit från avdelningarna är gjord och därmed slutrapporteras
denna handlingsplan.
Alla avdelningsansvariga likväl som politiker har fått ett tydligt ansvar för
att integrationsarbetet i Malå kommun systematiskt och effektivt ska implementeras.
Handlingsplanen är könsneutral och strävar efter att belysa jämställdhet
och inkludering och arbeta efter det.
BESLUTSUNDERLAG
Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen om ”Handlingsplan för integrationsarbete 2017 - 2019 - Slutrapport” godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Informationen om ”Handlingsplan för integrationsarbete 2017 - 2019 Slutrapport” godkänns.
-----
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Dnr 2020.122/13

Fastställande av Handlingsplan till Integrationsstrategin i Malå kommun
2020 - 2023
Inflyttar- och integrationsservice på utvecklingsavdelningen har fått i
uppdrag att skriva en ny handlingsplan till Integrationsstrategin.
Handlingsplanen har arbetats fram av en styrgrupp av representanter
för utbildningsavdelning, omsorgsavdelning och utvecklingsavdelning.
Därtill har kultur- och fritidsavdelning, arbetsmarknadsenhet och kommunchef delgett sina synpunkter.
I den nya handlingsplanen lyfts samarbetet genom nätverk och delaktighet av fler aktörer/invånare i samhället som en möjlig väg för att uppnå
kommunens visioner och mål i integrationsarbetet; för ett inkluderande
och välkomnade Malå. Det aktuella behovet av insatsområden ska prioriteras utifrån individernas behov och erfarenheter, nätverk, omvärldsbevakning etc. Handlingsplanens syfte är att bidra till ett mer aktivt integrationsarbete som bedrivs tillsammans för att stärka ”Malå med allt
så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker” och
som visar på kommunens ambition att utvecklas genom inkludering där
alla invånare kan bidra.
Handlingsplanen är könsneutral och strävar efter att belysa jämställdhet
och inkludering och arbeta efter det.
BESLUTSUNDERLAG
Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Handlingsplan till integrationsstrategin i Malå
kommun 2020 - 2023 fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Handlingsplan till integrationsstrategin i Malå kommun 2020 - 2023
fastställs.
-----
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Dnr 2020.89/24

GIS-plattform
Kommunstyrelserna i Malå och Norsjö kommuner uppdrog till miljö- och
byggavdelningen, tekniska avdelningen och IT-avdelningen att utse var
sin representant till en kommungemensam arbetsgrupp för byte av GISplattform. Arbetsgruppen skulle även utreda möjligheterna till anställning av en kommungemensam GIS-tekniker/samordnare som ansvarar
för drift och underhåll av plattformen samt vilken avdelning som ska ansvara för driften.
Redovisning från arbetsgruppen skulle ske senast under våren 2020.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Byte av GIS-plattform bör ske under 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsgruppen har undersökt och fått offerter på fem olika GIS-system
från tre olika leverantörer. I stort kan alla leverera det som kommunerna
efterfrågar. Efter sammanvägning av användarvänlighet, hur stor arbetsinsats som krävs för att färdigställa användbara kartor samt kostnad för inköp av program, har arbetsgruppen kommit fram till att ett av
systemen passar oss bäst och det är systemet är myCarta Edit.
I Skellefteregionens verksamhetsplan för 2019 - 2022 ska man bl a
analysera möjligheterna till utveckling av ”Gemensamma verksamhetssystem för att kunna stödja varandra” under 2020. I och med valet av
myCarta Edit tas ett steg mot att möjliggöra utökad samverkan i Skellefteregionen samt Region 10. I samband med att nuvarande system byts
ut görs en översyn och konvertering av befintliga kartfiler till ett standardiserat sätt att lagra geografiskt data. Det här gör det möjligt att på ett
enkelt sätt utbyta data mellan liknande system och över kommungränser.
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Kostnaden för myCarta Edit och Geosecma (som Arjeplog, Arvidsjaur
och Skellefteå har) blir enligt inkomna offerter:
myCarta Edit
Kostnad
År 1 (inkl installation,
utbildning)
År 2
År 3

3 kommuner

Per kommun

Geosecma
3 kommuner

Per kommun

404 000

134 700

568 000

189 400

130 000
130 000

43 300
43 300

123 000
123 000

41 000
41 000

De årliga kostnaderna kommer oavsett val av system att minska med
ca 40 tkr/år jämfört med de årliga kostnader vi har för dagens system.
Sorsele kommuns GIS-samordnare kommer att hjälpa Malå och Norsjö
med installationen och övergången till det nya systemet vilket kommer
att medföra kostnader på ca 20 tkr per kommun för myCarta Edit och
något mer för Geosecma.
Sorsele kommun har i sin budget för 2020 avsatt medel för byte av GISsystem. Malå och Norsjö kommuner har inte avsatt medel i sina budgetar för detta.
Ett samverkansavtal gällande GIS-plattformen bör tas fram och antas
av respektive ingående kommun.
Justeringsmännens sign
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Ansvar för driften av GIS-plattformen
Allt eftersom digitaliseringen fortskrider kommer fler avdelningar att
upptäcka fördelarna med och att de har ett behov av GIS-plattformen.
Denna bör därför likställas med Officepaketet, d v s att det är en basfunktion som fungerar som datalagring/visning för övriga program (förutsatt att kompabilitet till övriga program finns). T ex kan man koppla
ihop ärendehanteringssystemet med GIS-plattformen.
I Malå och Norsjö kommuner föreslås därför att kommunstyrelsen centralt bör tillhandahålla GIS-plattformen till de som behöver använda den.
Kommunstyrelsens IT-avdelning hanterar därmed driften av plattformen. Respektive avdelning är liksom nu ansvarig för det data man själv
producerar. T ex kommer uppdatering och ajourhållning av kommunernas primärkartor att ligga kvar på miljö- och byggnämnden, ansvar för
VA-kartor ligger på tekniska och ansvaret för bredbandskartor ligger på
IT-avdelningen.
Behov av GIS-kompetens
Att hålla igång GIS-plattformen med tillhörande kartdata från bl a geodatasamverkan tar tid. I dagsläget så ligger detta ansvar på miljö- och
byggnämnden som försöker hantera det vid sidan av handläggning av
bygglov.
Dorotea, Vilhelmina och Åsele har en gemensam GIS-tekniker/samordnare som hanterar GIS-plattformen. I Storuman och Lycksele finns också GIS-samordnare. I Skellefteå finns en egen GIS-avdelning. Sorsele
kommun har en egen GIS-samordnare.
Förslaget från arbetsgruppen är därför att Malå och Norsjö bör ha en
gemensam GIS-samordnare som kan hantera kartdata i kommunerna.
Detta för att få till en ökad användning och därmed bättre nytta för att
nå effektiviseringar och/eller ökad kvalitet i verksamheterna. Denna person kan organisatorisk ligga under IT-avdelningen eller inom någon av
de gemensamma nämnderna Trepartens renhållningsnämnd eller Malå/
Norsjö miljö- och byggnämnd.
Sorsele kommun kan under 2020 erbjuda GIS-kompetens motsvarande
ca 10 % tjänst och under 2021 eventuellt 30 % tjänst.
Återremiss
Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen 2020-06-02 för förtydligande av ekonomiska konsekvenser.
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Gällande avtal är uppsagt och går ut den 1 december 2020. Ett införande under 2021 skulle därför medföra merkostnader då licenser för både
det nya och gamla systemet behöver betalas. Vid inskaffande under
2020 stannar merkostnaden på 47 000 kr. Tjänsteköp av Sorsele kommun kommer att behöva göras oavsett när införandet sker.
Merkostnaden föreslås fördelas på samma sätt som licenskostnader för
nuvarande GIS-system fördelas mellan kommunens olika avdelningar.
BESLUTSUNDERLAG
Elin Nilssons tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 64/20.
Elin Nilssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Anskaffning av GIS-systemet myCarta Edit
sker under 2020. Merkostnaden, motsvarande 47 000 kr, samt medel
för tjänsteköp av Sorsele kommun för installation och införande, motsvarande ca 20 tkr, fördelas mellan kommunens avdelningar på samma
sätt som nuvarande GIS-systems licenskostnader fördelas. Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsgruppen att ta fram ett samverkansavtal om
GIS-plattform. Miljö- och byggavdelningen, tekniska avdelningen och
IT-avdelningen får i uppdrag att gemensamt fortsätta utreda under vilken avdelning driften ska ligga samt på vilket sätt Malå och Norsjö kan
lösa behovet av GIS-kompetens.
BESLUT
- Anskaffning av GIS-systemet myCarta Edit sker under 2020.
- Merkostnaden, motsvarande 47 000 kr, samt medel för tjänsteköp av
Sorsele kommun för installation och införande, motsvarande ca 20 tkr,
fördelas mellan kommunens avdelningar på samma sätt som nuvarande GIS-systems licenskostnader fördelas.
- Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsgruppen att ta fram ett samverkansavtal om GIS-plattform.
- Miljö- och byggavdelningen, tekniska avdelningen och IT-avdelningen
får i uppdrag att gemensamt fortsätta utreda under vilken avdelning
driften ska ligga samt på vilket sätt Malå och Norsjö kan lösa behovet
av GIS-kompetens.
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§ 98

Dnr 2020.110/14

Uppvaktning av nyfödda barn
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-07 om uppvaktning av nyfödda.
Då det i beslutet sas att ”De löv som skapats för barn födda år 2011
placeras på en tavla som hängs upp i anslutning till det befintliga trädet”
och ”Barn födda år 2012 och framåt uppmärksammas med ett smycke
som representerar Malå” inte är gångbart idag så behöver ett nytt beslut
fattas.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Barn födda under året uppmärksammas året
efter med ett smycke till ett värde av högst 180 kronor (exklusive
moms). Kostnaden belastar verksamhet 101 - Kommunstyrelsen.
Smycket ska inhandlas i Malå kommun. I de fall inte smycke finns att
tillgå ska presentkort inhandlas till ovan nämnda värde, hos företag i
Malå kommun.
BESLUT
- Barn födda under året uppmärksammas året efter med ett smycke till
ett värde av högst 180 kronor (exklusive moms).
- Kostnaden belastar verksamhet 101 - Kommunstyrelsen.
- Smycket ska inhandlas i Malå kommun.
- I de fall inte smycke finns att tillgå ska presentkort inhandlas till ovan
nämnda värde, hos företag i Malå kommun.
-----
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Dnr 2020.119/08

Utökning av projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region
(NiMR) i samarbete med projektet Näringslivsutveckling i Arjeplog och
Arvidsjaur (NiAA) 2021-01-01--2023-04-30
Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region är ett samverkansprojekt
mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Projektets övergripande
målsättning är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag
genom att stödja befintliga små och medelstora företag inom fem fokusområden: generations- och ägarskifte, nå ut på en större marknad,
kompetensförsörjning, kapitalförsörjning och innovation.
Projektets aktiviteter sträcker sig fram till 2020-12-31. Projektet avslutas
2021-04-31.
Personalstyrkan: ca 70 % affärscoachtjänst som finansieras av projektmedel.
Projektets finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond (det är Tillväxtverket som beviljar medel) och Region Västerbotten samt de åtta inlandskommunerna. Projektägare är Storumans Kommunföretag AB.
Samarbete sker också med Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner (partner med Region 10) som har sökt separat finansiering, projektet NiAA.
Pågående och väl fungerande projekt med stöd från EU-programmet i
Övre Norrland fick möjlighet att utöka sin verksamhet och budget. Insatserna ska stötta företag i Norrbotten och Västerbotten som drabbats av
negativa effekter till följd av Covid-19. Insatserna ska inkludera miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Detta är enligt
Tillväxtverkets utlysning 2020:3.
Projekten NiMR och NiAA har genom projektägarna (Storumans Kommunföretag AB och Argentis AB) sänt en tilläggsansökan, eftersom företagens behov av hjälp med anledning av Corona är stort, särskilt i vissa branscher.
Utarbetad befintlig aktivitetsplan, verktyg, ett strukturerat arbetssätt
samt samverkansmodell i Region 10 ger förutsättningar att utan fördröjning fortsätta att stödja det lokala näringslivet nu när behovet är som
mest aktuellt.
Målgrupp utifrån tilläggsansökan: Corona-drabbade företag inom projektens tidigare målgrupper. I tillägg till det är vårt önskemål att kunna
jobba med Corona-drabbade företag, vilka har den lokala marknaden
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som sin huvudmarknad samt även företag inom handel. Unga och utlandsfödda företagare samt företag som är relativt nystartade kommer
få extra stöd/vägledning av coacherna.
Projektet vill förbättra förutsättningarna för Corona-drabbade företag att
kunna fatta och genomföra strategiska beslut. Vi inriktar oss därför på
insatser som stödjer företagen så att de blir mer handlings- och konkurrenskraftiga. Genom ”verktygslådan” i aktivitetsplanen kan vi jobba
coachande med att skapa nulägesbild, bedöma risker och identifiera
möjligheter, upprättande av åtgärds- och handlingsplan för kunna arbeta strukturerat med behovsanpassade tjänster (köp av tjänst utifrån
upprättade handlingsplan), initiera workshops och klusterträffar och
samtidigt arbeta nära med andra projekt och stödstrukturer. Vår huvudfokus kommer att vara att stödja företagen individuellt utifrån de behov
som identifieras hos företagen. Det kan handla om utveckling av affärsmodeller, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, företagsattraktivitet och kompetensförsörjningslösningar, management, aktiviteter för
marknadsutveckling, innovationsutveckling och/eller stöd i ägarskiften,
juridisk rådgivning vid frågor om avtal, rekonstruktion och likvidation/
konkurs m m.
Nytt delmål som är kopplat till utlysningens syfte: företag som drabbats
negativt av Corona ska genom NiMR- och NiAA-insatser bli mer handlingskraftiga och stå stärkta inför framtiden.
Tillägg i aktiviteterna: kompetensutveckling för affärscoacher som ligger
under huvudaktiviteten Resurskommun.
Tilläggen innebär en förlängning av NiMR och NiAA t o m 2023-04-30,
där aktiviteter tillåts t o m 2022-12-31 samt budgetutökning som innebär
medfinansiering för Malå kommun åren 2021 - 2023 på totalt 535 013 kr
(år 2021: 227 787 kr, år 2022: 260 068 kr, år 2023: 47 159 kr).
Medfinansieringen föreslås lösas med 1,76-medel 2020 för år 2021
(projekt "Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun"). För år 2022 och år 2023 föreslås medfinansiering från bygdemedel, under förutsättning att inga nya externa medel kommer från Tillväxtverket.
Tack vare medfinansieringen blir utfallet för Malås del i egen projektbudget 1 797 594 kr. Tillkommande övergripande budgetdel NiMR och
NiAA per kommun är 342 457 kr vilket innefattar finansiering av kompetenshöjande insatser för coacher, kostnader för utvärderare, konferenskostnader, projektägarens ekonomi m m.
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Sista datum för medfinansieringsintyg är 2020-10-08.

Projektet marknadsförs genom personliga kontakter, via våra kanaler i
respektive kommun och via en gemensam hemsida och dess blogg
(http://www.mojligheternasregion.se/).
Under sammanträdet framkommer att finansieringen av projektet förändrats.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ärendet återremitteras med anledning av att finansieringen av projektet förändrats.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslag på frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska återremitteras.
BESLUT
- Ärendet återremitteras med anledning av att finansieringen av projektet förändrats.
-----
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Dnr 2020.111/08

Ansökan om medfinansiering av tilläggsprojektet Exportfokus - Gold of
Lapland ekonomisk förening
Tillväxtverket ger just nu en möjlighet för projekt som beviljats EU-medel att utöka sin budget och verksamhet för att kunna göra insatser för
att stötta företag som drabbats hårt av coronavirusets effekter. En av de
mest utsatta branscherna är besöksnäringen och i synnerhet de företag
som har gäster från andra länder s k exportföretag.
Gold of Lapland ekonomisk förening har ett beviljat projekt, Exportfokus, och ansöker om medfinansiering för ett tilläggsprojekt med anledning av coronavirusets effekter. Projektet Exportfokus startade 2018
och då var 16 företag med. Nu är det över 20 företag med, och från fler
kommuner, varför de i denna tilläggsansökan frågar efter medfinansiering även från Dorotea och Storumans kommuner. Gold of Lapland ekonomisk förening tror att ännu fler företag kommer att vilja delta i projektet och dra nytta av de insatser som projektet kan göra. Det finns t ex
en pott på drygt 200 000 kr att nyttja som försumbart stöd t ex till resor,
boende och monterkostnader vid deltagande på utländska mässor. Insatser som företagen uppger att de nu behöver stöd med är marknadsföring, filmat material för digital marknadsföring, kunskap om fler marknader i Europa och om den svenska marknaden samt att få kunskap
och kompetens att ta steget att bli egna säljkanaler s k incomingföretag.
Det har Gold of Lapland ekonomisk förening tagit fasta på i denna tillläggsansökan.
Följande företag är med i projekt Exportfokus juni 2020.
Dorotea:

Dorocamp

Lycksele:

Ansia Resort, Hotell Lappland, JK Event, Lycksele Djurpark,
Lycksele Flygplats, Skogsmuseet i Lycksele, Wild Lapland

Malå:

Malå Hotell Ski- och event, Lapland Stuga & Tours, Vildmarkscamp i Malå

Norsjö:

Horses of Taiga, Källan Hotell Spa & konferens, Svansele
vildmarkscenter

Vindeln:

Fors-knäckarna, Granö Beckasin, Aurora Borealis, Open
Lapland

Storuman: Hotell Toppen, Storumans camping.
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Ansökan om medfinansiering grundar sig på antal företag som deltar i
projektet. Av Malå kommun ansöker Gold of Lapland ekonomisk förening om en medfinansiering till tilläggsprojekt Exportfokus på 55 000 kr
fördelad på åren 2022 och 2023 enligt nedan. Från 2018 till 2021 har
Malå kommun beviljat befintligt projekt medfinansiering på 135 000 kr
(delegationsbeslut handlingsid KS 2018.279).

Bedömning
Efter en rundringning till nu deltagande företag i projektet Exportfokus
bedöms pågående processer uppskattade och har redan nu resulterat i
nya internationella affärer och utländska besökare i Malå kommun. Ett
tilläggsprojekt i området export bedöms bidra till måluppfyllelse inom
Malå kommuns lokala utvecklingsstrategi (LUS) med särskilt fokus på
Platsbaserad näringslivsutveckling och inriktningsmålen:
Internationalisering av små- och medelstora företag/Fördubblad omsättning och sysselsättning inom besöksnäringen.
BESLUTSUNDERLAG
Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ansökan om medfinansiering av tilläggsprojekt
Exportfokus på 55 000 kr för åren 2022 och 2023 beviljas. Kostnaden
belastar verksamhet 228 - Bygdemedel.
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BESLUT

- Ansökan om medfinansiering av tilläggsprojekt Exportfokus på 55 000
kr för åren 2022 och 2023 beviljas.
- Kostnaden belastar verksamhet 228 - Bygdemedel.
-----
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Dnr 2019.131/87

Utredning om synliggörandet av den skogssamiska kulturen i Malå
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22 § 8 att uppdra till kultur- och
fritidsnämnden att i samverkan med den samiska samrådsgruppen utreda hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-11-08, § 52 att kultur- och
fritidschefen får i uppdrag att i samråd med den samiska samrådsgruppen utreda hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras i Malå.
Den samiska samrådsgruppen beslutade 2019-01-07 att genomföra en
enklare intern nulägesanlys på verksamhetsnivå. Utöver denna uppmuntrades invånare i Malå kommun att inkomma med förslag på hur
den skogssamiska kulturen kan synliggöras under firandet av den samiska nationaldagen 2019-02-06. Sammanfattningsvis visar nulägesanalysen att vissa verksamheter i organisationen aktivt arbetar strategiskt med att synliggöra den samiska kulturen redan idag, medan andra
inte arbetar med frågan alls eller genom omfattande stöd av samisk koordinator genomför för vissa punktinsatser. Idéer om exempelvis skapande verksamhet och offentlig utsmyckning finns, men generellt saknas
tid- och aktivitetsplaner med tillhörande budget för verkställande. Den
samiska samrådsgruppen landade 2019-04-10 i ett förslag om att Malå
kommun inför enprocentregeln och att Malå kommun arbetar för större
kommunövergripande gestaltningsprojekt med extern finansiering, med
särskild fokus på en kommunövergripande skulpturpark för att synliggöra den skogsamiska kulturen. Enprocentregeln i Malå kommun anger
att en procent vid Malå kommuns offentligt finansierade ny-, om- och
tillbyggnationer ska avsättas för konstnärlig gestaltning, alltså att en liten del av varje byggbudget omvandlas till offentlig konst. Förslaget
återremitterades av kommunstyrelsen 2019-09-03, § 114 för ytterligare
utredning av effekten av införandet av enprocentregeln.
Effekten ur ett socialt perspektiv:
Med offentlig konst skapas tankeväckande livsmiljöer. Det tillför ytterligare dimensioner och levandegör rum för mänskliga möten. Konst uppmanar människor att tänka och vrida på perspektiv. Den sår frön till reflektion. Konst är delaktighet och blir till när den möter betraktarens ögon
och erfarenheter. De offentliga miljöerna utgör viktiga gemensamma
rum i samhället och är av stor betydelse för många människors vardag.
Att själv skapa och kunna ta del av kvalitativ konst är en grundlagsfäst
rättighet. Regeringsformens § 2 slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten.
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Effekten ur ett ekonomiskt perspektiv:

Om enprocentregel varit gällande nedanstående år hade den möjliggjort
investeringar i, och underhåll av, konstnärlig gestaltning i Malå kommun
på totalt 318 667 kr.
En procent av ny-, om- och tillbyggnad av Malå kommuns fastigheter
År

Alla fastigheter

Investering
under året

Investering
under året

Investering
under året

Investering
under året

14

Totalt 1
%
87 319

Verksamhetsfast
2 677 972

Fastigh för
affärsverks
3 202 395

Publika
fastigheter
1 082 791

Fastigh för
annan verksamhet
1 768 704

Totalt/år
8 731 862

15

33 239

2 050 872

456 875

209 346

606 811

3 323 904

16

22 362

435 304

942 739

737 364

120 798

2 236 205

17

45 032

4 180 785

322 402

18

130 716

10 404 721

1 800 000

4 503 187
701 111

165 756

13 071 588

*Ingen hänsyn har tagits till avyttringar och vilken sorts investering i fastigheterna det har
gjorts. Det kan vara allt från fläktsystem till ombyggnad av väggar och tak, nya pumpar, ny
fasad.

Förklaring
Verksamhetsfastigheter

Skola, sporthall, Tjamstagården, kommunhuset, Walk in m m

Fastigh för affärsverk

Vattenverk, reningsverk, ledningar, miljöstation m m

Publika fastigheter

Gator o vägar, parkeringar, gatubelysning, parker m m

Fastigh för annan verks

Kommunförrådet, gamla kommunhuset, busstation, Göta o
Verner

För att synliggöra den skogssamiska kulturen bedöms inrättande av en
kommunövergripande skogssamisk skulpturpark vara av stor betydelse.
Det skulle vara en unik och tydligt märkbar insats.
Genom enprocentregeln kan Malå vidare, som samisk förvaltningskommun, få en mekanism som långsiktigt - år för år - säkerställer underhåll
och att vårt offentliga rum löpande berikas med nya konstnärliga och
existentiella kvaliteter.
Konstens frihet och principen om armlängds avstånd är av stor vikt, något som måste värnas och beaktas. För att säkerställa den skogssamiska kulturens synliggörande är ett väl sammansatt konstnärligt råd knutet
till processerna, med representation från samisk samrådsgrupp i Malå
kommun, väsentlig.
Genom att synliggöra en mångfald, och med insatserna nämnda ovan
förstärka synliggörandet av den skogssamiska kulturen, bedöms möjJusteringsmännens sign
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ligheten att stärka både platsen/livsmiljön och människans egna identitet förbättras.
BESLUTSUNDERLAG
Kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 18/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 114/19.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 20/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jeanette Norberg (S): Utredningen om hur den skogssamiska kulturen
kan synliggöras noteras. Malå kommun inför inte enprocentregeln om
konstnärlig gestaltning i offentliga rum. Samisk koordinator ges i uppdrag att i samarbete med befintlig arbetsgrupp aktivt arbeta för att, med
extern finansiering, möjliggöra inrättandet av en skogssamisk skulpturpark. Enhetschef för kultur ges i uppdrag att ta fram ett styrdokument
som fastställer hur principen om en armlängds avstånd mellan det
konstnärliga skapandet och den politiska sfären ska upprätthållas. Arbetet med inrättandet av en skogssamisk skulpturpark följs upp i kommunstyrelsen första kvartalet 2021.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Utredningen om hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras noteras.
- Malå kommun inför inte enprocentregeln om konstnärlig gestaltning i
offentliga rum.
- Samisk koordinator ges i uppdrag att i samarbete med befintlig arbetsgrupp aktivt arbeta för att, med extern finansiering, möjliggöra inrättandet av en skogssamisk skulpturpark.
- Enhetschef för kultur ges i uppdrag att ta fram ett styrdokument som
fastställer hur principen om en armlängds avstånd mellan det konstnärliga skapandet och den politiska sfären ska upprätthållas.
- Arbetet med inrättandet av en skogssamisk skulpturpark följs upp i
kommunstyrelsen första kvartalet 2021.
-----
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Dnr 2020.124/82

Simhallens/badhusets framtid samt asbestsanering
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-12, § 7 att teknisk chef får i uppdrag att bilda en utredningsgrupp för att ta fram förslag till beslut om
simhall.
Nuvarande fastighet, vad göra?
Framtida möjligheter.
Organisation
- Utredningsgrupp Simhall bildades av kommunstyrelsens ordförande
Lennart Gustavsson, enhetschef fastighet Ebbe Bergstedt samt enhetschef utvecklingsavdelningen Anna-Karin Horney. Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande.
- Handlingsplan/målbild redovisades i kommunstyrelsen 2019-06-04.
- Projektmedel enligt gruppens kalkyl äskades i kommunstyrelsen 201906-04.
Handlingsplan
 2019-06-04 redovisning av projektet, mål och resurser i kommunstyrelsen
 2019-05-07 faktainsamling påbörjas
 2019-08-16 medborgarenkät via hemsidan påbörjas
 2019-09-01--2020-02-15 besök vid olika anläggningar
 2019-10-01 påbörja utredning finansiering
 2020 02-20 medborgardialog 1 - Inställt p g a Covid-19
 2020-03-01 delredovisning med alternativ - inte genomfört
 2020-12-30 redovisning av alternativ till finansiering
 2021-01-10 medborgardialog 2
 2021-03-01 redovisning för beslut.
Nuläget
Malå kommuns sport-/simhall som byggdes 1967 är sliten och kräver
omfattande renoveringar för att kunna fortsätta att användas. Fastigheten har bedömts uppnått sin tekniska livslängd.
Under arbetets gång har utredningsgruppen kommit fram till att en renovering av nuvarande badhus blir kostsam med återkommande åtgärder för att förlänga livslängden för framför allt bassängen men även för
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lennart G, Jim L, Lina D, AnnaKarin H, Lars G, Ebbe B

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-08

Blad nr

21

övriga utrymmen. Någon priskalkyl för en renovering finns inte idag
framtagen eftersom gruppen inte har ansett detta vara en gångbar lösning.
En nybyggnation i dagens prisläge hamnar kring 100 miljoner kronor
och skulle innebära, med en 50-årig avskrivning, en årlig kostnad för
drift och kapitalkostnad på omkring 4 400 000 kronor årligen exklusive
kostnad för personalen.
En renovering med begränsade insatser bedöms kunna hamna omkring
50 miljoner kronor och skulle innebära, med en 30-årig avskrivning, en
årlig kostnad för drift och kapitalkostnad på omkring 3 200 000 kronor
årligen exklusive kostnad för personalen.
Oavsett en renovering eller nybyggnation så måste nuvarande byggnad
hanteras utifrån dess konstruktion och ingående material.
En asbestinventering genomfördes 2020-08-20. Asbestsanering måste
genomföras oavsett hur vi går vidare med badhusfrågan. Kompletterande prover togs 2020-08-27 för att ytterligare kontrollera omklädningsrum
och duschar.
Ett budgetpris förväntas inkomma tidigt i september (en tidigare uppskattad kostnad uppgår till ca 1 - 3 miljoner kronor).
I nuvarande byggnad är brandlarm, fjärrvärme, varmvatten, inkommande el, telefon, tv, data, fiberkabel, inbrottslarm, inkommande kallvatten,
och avlopp inkopplat via källaren i badhuset och måste läggas om före
en avveckling sker. Bland annat måste fiberkabeln som går genom källaren och vidare till sjukstugan dras om. Bedömd kostnad är ca 250 000
kronor.
Kostnaden för en rivning av badhuset med en tillkommande byggnation
av en ny yttervägg är svår att uppskatta. Den måste kalkyleras mer i detalj och upphandlas. Bedömd kostnad är omkring 4 - 5 miljoner kronor.
Aktivitet
Sanering
Rivning
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Tidplan
2020 augusti - oktober

Ta fram asbestinventering, påbörja upphandling av asbestsanering

2020 oktober - november

Ta fram underlag för upphandling av rivning av badhuset.

2021 mars

Inriktningsbeslut om hur gå vidare med
badhuset.

2021 våren

Genomföra asbestsanering ev påbörja
upphandla rivning av badhuset.

Bedömning
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både kvinnor
och män med behov av tillgång till och nyttjande av ett badhus.
BESLUTSUNDERLAG
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Arbetet fortsätter enligt tidigare upprättad
handlingsplan. Lennart Gustavsson utgår ur nuvarande arbetsgrupp.
BESLUT
- Arbetet fortsätter enligt tidigare upprättad handlingsplan.
- Lennart Gustavsson utgår ur nuvarande arbetsgrupp.
-----
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Dnr 2020.109/04

Redogörelse av utökat lån för ombyggnation av Furugatan 7 - 11, 17 Malåbostaden AB
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige 2020-06-02, § 63 att bevilja Malåbostaden AB lån om 30 mkr och att godkänna investeringen
på Furugatan 7 - 11 och 17.
Kommunstyrelsen beslutade i samma sammanträde att påpeka stora
brister i hanteringen av rubricerat låneärende och gav Malåbostaden
AB i uppdrag att till dagens sammanträde återkomma med en redogörelse av ärendet.
Redogörelse
För att processen inte skulle bli försenad beslutade Malåbostadens styrelse redan 2019-12-11, § 58 att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande för upptagning av lån enligt bolagets ägardirektiv redan
på kommunfullmäktiges möte 2020-03-09, § 7. Åtgärden fanns sedan tidigare med i den kommunala investeringsbudgeten och där var den beräknad till 15 miljoner kronor + moms. Det var den uppgifter som följde
med i hemställan till kommunfullmäktige i mars. Här skulle Malåbostaden ha varit tydligare med att uppgiften på 15 miljoner var en sedan tidigare uppskattad siffra, och att den faktiska siffran inte kunde fastställas
förrän efter att projekteringen och upphandlingen var klar. Det framgick
inte heller i hemställan att ombyggnationen även avsåg förskolelokalerna på Furugatan 17, vilket var underförstått eftersom förskolan lämnar
även dessa lokaler. I övrigt anser Malåbostaden att de följt de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna i ägardirektiven avseende upptagning av lån.
BESLUTSUNDERLAG
Malåbostadens protokoll, § 26/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Redogörelsen noteras.
BESLUT
- Redogörelsen noteras.
-----
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Dnr 2020.108/11

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i utbildningsutskottet
Lars Holmkvist (ML) avsäger sig i skrivelse uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i utbildningsutskottet.
Kommunfullmäktige beslutar om avsägelsen av uppdragen i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, och kommunstyrelsen beslutar om
avsägelsen av uppdraget i utskottet.
Kommunstyrelsen har således att godkänna avsägelsen av uppdraget
som ersättare i utbildningsutskottet.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Avsägelsen av uppdraget som ersättare i utbildningsutskottet godkänns.
BESLUT
- Avsägelsen av uppdraget som ersättare i utbildningsutskottet godkänns.
-----
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Dnr 2020.120/31

Information om ökade kostnader för vinterunderhåll, snöröjning av enskilda vägar i Malå kommun
Vinterunderhåll (plogning) av enskilda vägar i Malå kommun har upphandlats. Den vinnande upphandlingen har givit en ökad kostnad för
fasta km-priset med cirka 58 procents fördyring från tidigare avtal - per
km 250 kr till kommande avtal 396 kr per km.
Under 2019 kostade den fasta delen (plogning) 1 240 000 kr.
Med den nya 58 procentshöjningen kommer den fasta delen (plogning)
beräknad på 2019 års siffror att hamna på 1 959 200 kr.
Utom de fasta kostnaderna (plogning) har andra poster (vårbruk, sandning, is hyvling, snödikning, vallning, rusksättning) på cirka 600 000 kr
som ingår i vinterunderhåll höjts med cirka 10 - 30 procent till kommande avtal.
Antal km enskilda vägar i Malå kommun är 125 km. Beräknat antal turer
kan variera år från år beroende på snömängden.
Detta kommer att belasta budgeten för enskilda vägar negativt. Kostnaderna som ökar kommer inte att rymmas inom befintlig budget för enskilda vägar i Malå kommun.
BESLUTSUNDERLAG
Tony Franks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2020.114/10

Information om utredning av tjänsteorganisation
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att kommunchefen får i uppdrag att utreda tjänsteorganisationen då den politiska organisationen är
beslutad. Extern resurs får anlitas.
Arbetet fortlöper enligt plan. Ett delegationsbeslut på en övergripande
nivå är taget och en första MBL-förhandling är gjord.
Under hösten kommer arbetet med ny tjänsteorganisation att fortlöpa.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2019.167/09

Medborgarförslag om fler grönytor i centrum
Ett medborgarförslag om att parkeringsytor ska omvandlas till grönytor
för att få en grönare och trevligare miljö i centrum har inkommit. Medborgarförslaget lyder:
Jag har bott i Malå i snart fem år och har alltid tänkt på att kommunens
invånare alltid, av tradition, varit bilberoende. Detta återspeglar sig i alla
hårdgjorda ytor i kommunen (läs parkeringar). Tänk istället om vi kunde
få en grönare och trevligare miljö i Malå centrum. Många av parkeringarna är i dagsläget inte fullbelagda vilket i sig kan vara ett motiv till att
omvandla någon av ytorna till något trevligare med mer grönstruktur/
träd/buskar/belysning. Det behöver inte på något sätt vara något avancerat för att få en mer välkomnande och kreativ miljö i centrum. Förutom att mer grönytor skapar rum för lek, rekreation och återhämtning
så kan vi minska belastningen på kommunens dagvattennät. Även om
det innebär små utgifter kan vi även på lång sikt spara in utgifter för
plogning av dessa ytor vintertid. Grönytor kan även t ex användas som
tillfälliga snöupplag vintertid för att minska transporterna och hålla gator
”rena” från plogvallar etc.
För att få belägg för hur ofta parkeringarna används så skulle det vara
intressant med en utredning om nyttjandegraden. Detta skulle i sin tur
kunna vara ett underlag till en eventuell parkeringsutredning där centrala frågor som skulle kunna ställas är: ”Vilka nyttjar parkeringarna i centrum (turism, handel, arbete etc), när nyttas de, finns belastningar vissa
tidpunkter på året, hur kan vi tänka oss att behovet ser ut om fem-tio
år?
Jag har inga förhoppningar om att detta förslag är prioriterat inom kommunen men vill ändå göra min röst hörd. Tänk på hur många delmål i
Agenda 2030 som en omvandling (om än liten) som denna skulle kunna
bidra med inom kommunen!
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2019-12-02, § 173.
Bedömning
Malå kommuns utseende/planering bör kontinuerligt uppdateras, därför
bör förslaget tas med i plankommitténs arbete.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Medborgarförslaget tas med i plankommitténs
kontinuerliga arbete och anses därmed besvarat.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Medborgarförslaget tas med i plankommitténs kontinuerliga arbete och
anses därmed besvarat.
-----
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2020-09-08
§ 108

Dnr 2019.129/09

Medborgarförslag om att fixa till en badplats vid Malån
Ett medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en till badplats vid
Malån, i närhet av Sjöparken, har inkommit. Medborgarförslaget lyder:
Fixa till en badplats vid Malån, vid Sjöparken eller vid scenen eller vid
udden. En rejäl brygga med hopptorn, bänkar där man kan sitta och
fika, grillplats, omklädningsrum och en enorm vattenrutschbana och en
vattenskoterbana.
Motivering
Malå behöver en lättillgänglig och central samlingsplats för alla. En central badplats skulle vara bra för hela samhället, besökare skulle gå på
matställena. Den skulle också locka hit folk från andra kommuner. Området är jättefint och Malås kommuninnevånare behöver få känna framtidstro i dessa besparingstider.
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2019-10-21, § 149.
Bedömning
I dialog med tidigare kultur- fritidschef framkommer att man tidigare har
försökt att anlägga en badplats vid Sjöparken, men bottenförhållandena
gjorde att detta inte var genomförbart med rimliga medel. Malå kommun
bör därför fortsättningsvis kraftsamla sina resurser på badplatsen vi har
- Solviken.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Medborgarförslaget avslås.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Medborgarförslaget avslås.
-----
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Dnr 2019.83/09

Medborgarförslag om lägre taxa vid kompostering
Ett medborgarförslag om att de som hemkomposterar får lägre avfallstaxa har inkommit. Medborgarförslaget lyder:
Idag blir det mer och mer viktigt att vi tänker på miljön. Ett sådant steg
är bl a egen kompostering av avfall. Vi blir fler och fler som börjat kompostera och en morot för att få fler att göra detta, är att de som komposterar får lägre taxa, då detta innebär mindre sophantering för kommunen.
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2019-06-24, § 132.
Bedömning
Malå kommun har tagit beslut om att införa utsortering av matavfall
2022-01-01. I detta arbete måste ny avfallsförordning samt ny taxa tas
fram. Alla parametrar såsom hemkompostering kommer att tas med.
Tills detta är gjort kommer inte avfallsförordning eller taxa att förändras.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Medborgarförslaget avslås.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Medborgarförslaget avslås.
-----
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2020-09-08
§ 110

Dnr 2019.82/09

Medborgarförslag om kompostering på miljöstationen
Ett medborgarförslag om att göra iordning en kompost för trädgårdsavfall på miljöstationen har inkommit. Medborgarförslaget lyder:
Vi vill lämna in ett medborgarförslag gällande kompostering av trädgårdsavfall. Eftersom Trädgårdstippen inte hålls öppen under vinterhalvåret vill vi att det ska göras i ordning en plats på miljöstationen för
detta.
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2019-06-24, § 131.
Bedömning
Nuvarande miljöstation är trång och inte lämpad för detta. När ny återvinningscentral ska byggas får man titta på om detta är genomförbart.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Medborgarförslaget avslås.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Medborgarförslaget avslås.
-----
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Dnr 2020.125/02

Ansökan om tjänstledighet över 12 månader
En anställd har under det gångna året beviljats tjänstledighet med 20 %
p g a personliga skäl. Den anställde önskar fortsätta med tjänstledigheten fram till 2021-03-26.
Enligt 5 kapitlet punkten 13.1 i Personalhandboken är det kommunstyrelsen som beslutar om bifall eller avslag på ansökan om tjänstledighet
över 12 månader.
BESLUTSUNDERLAG
Ebbe Ström Bergstedt tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ansökan om tjänstledighet beviljas.
BESLUT
- Ansökan om tjänstledighet beviljas.
-----
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§ 112
Ordföranden informerar
Postnord
PostNord har beslutat att flytta sin verksamhet till Norsjö. Flytten kommer att ske antingen i november eller i början på nästa år.
SGU – nya hyresvärdar
Guideline Geo AB träffade 2020-08-26 avtal om försäljning av fastigheten Svarven 1 i Malå. Fastigheten inrymmer borrkärnearkivet som hyrs
av Sveriges Geologiska Undersökning. Köpeskillingen baseras på fastighetsvärdet och motsvarar 57 MSEK. Köpare är P&E Samhällsfastigheter AB och tillträde sker 2020-09-30. Transaktionen medför ett positivt resultat motsvarande 33 MSEK för koncernen inklusive upplösning
av uppskjuten skatt.
Fastigheten hyrs av SGU som har sin samling av borrkärnor från mer
än 18 000 borrhål från hela Sverige vilket motsvarar mer än 3 miljoner
meter borrkärnor. Den totala arean i fastigheten uppgår till 10 400 kvm
där merparten är lageryta. Guideline Geo kommer efter tillträdet att sköta den tekniska förvaltningen av fastigheten genom ett fastighetsskötselavtal. Våra övriga fastigheter, som delvis används för egen verksamhet och delvis hyrs ut till externa hyresgäster, påverkas inte av försäljningen.
Besök av landshövdingen
Nya landshövdingen, Helene Hellmark Knutson, besöker Malå 2020-1118. Hon planerar bl a att besöka Impulse Radar AB.
Region Västerbotten har träffat avtal med KRY
Går det att öka tryggheten för de äldre genom att de som bor på särskilda boenden får träffa läkare digitalt? Det ska nu testas i Malå. Bakom
satsningen står Region Västerbotten och en samarbetspartner är vårdbolaget KRY.
Rekryteringsprocess
Kommunstyrelsens ordförande inleder en process som ska leda till nyrekrytering av kommunchef.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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§ 113
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska
anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
ÄRENDE

DELEGAT

Anställning och lönesättning av personal efter samråd med personalchef

Marie Hedström

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

Ida Bergström

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

Lars Ekberg

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

Lars Ekberg

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

Lars Ekberg

Prisförfrågan, upphandling, antagande av an- Tony Frank
bud samt tecknande av avtal inom verksamhetens tilldelade internbudget och/eller investeringsbudget
Bevilja/avslå ansökningar om utplacering av
blomlådor/farthinder på gator

Tony Frank

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark

Lars Grundberg

Prisförfrågan, upphandling, antagande av an- Lars Grundberg
bud samt tecknande av avtal inom verksamhetens tilldelade internbudget och/eller investeringsbudget
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Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyrkan Lars Grundberg
av/avslag på ansökan om förvärvstillstånd
enligt jordförvärvslagen
Teckna avtal om markarrende om nyttjanderätt

Lars Grundberg

Teckna, upphandla och anta anbud för över- Jim Lundmark
gripande avtal som gäller för alla kommunens
verksamheter (reseavtal, terminalglasögon,
kontorsmöbler, företagshälsovård)
Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark

Jim Lundmark

Organisationsförändringar

Jim Lundmark

Beslut om revidering av attestantförteckningen

Jim Lundmark

Prisförfrågan, upphandling, antagande av an- Jim Lundmark
bud samt tecknande av avtal inom verksamhetens tilldelade internbudget och/eller investeringsbudget
Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl
lagen om färdtjänst § 6 - 10

Emma Marklund

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärdtjänst
enl lagen om riksfärdtjänst § 4 – 8

Emma Marklund

Bevilja/avslå kulturbidrag samt andra bidrag
till särskilda ändamål inom fastställd budgetram

Gunnar Harr

Brådskande ärenden där kommunstyrelsens
avgörande inte kan avvaktas, enligt 6 kap
39 § kommunallagen

Lennart Gustavsson

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.
BESLUT
- Delegationsbesluten är anmälda.
----Justeringsmännens sign
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§ 114
Redovisning av meddelanden
Kultur- och fritidsnämnden

Beslut 200528, § 21 - Uppföljning kultur- och fritidsplan 2019 - 2022
Beslut 200528, § 24 - Utvärdering Tjamstanbackarna 2013 - 2020
Beslut 200528, § 31 - Medborgarförslag om off-seasonanvändning av ishallen
Beslut 200528, § 32 - Utvärdering av kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2013 - 2020 samt överlämnande till kommunstyrelsen

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd

Beslut 200616, § 45 - Ändring av detaljplan för nordvästra industriområdet del
av Rubanken, Yxan, Pressen, Malå 7:22 m fl
Beslut 200616, § 64 - Detaljplan Fjärdingsmannen,
Vajan, Vargen och Björnen
m fl

Justeringsmännens sign

Norsjö kommun/Trepartens renhållningsnämnd

Protokoll 200519

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 200610

Jordbruksverket

Journalnr 2017-4010-6
Beslut - Ansökan om utbetalning av projektstöd, projektet MK3D
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Svenska Filminstitutet

Dnr SFI-2020-1067
Beslutsmeddelande - Stöd
till lokal filmkulturell verksamhet för barn och ungdom

Kulturrådet

KUR 2020/4050
Beslut - Fördelning av bidrag Stärkta bibliotek i hela
landet 2020
KUR 2020/2434
Beslut - Fördelning av utvecklingsbidrag till kulturskolor/statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet
KUR 2020/3596
Beslut - Fördelning av
statsbidrag för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2020

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