
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-11-13
(44)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 8.00 - 17.10

Ajournering Kaffe, kl 9.50 - 10.10
Lunch, kl 12.15 - 13.00
Dialog med revisionen/PwC, kl 14.00 - 14.55 
Kaffe, kl 14.55 - 15.00 
Kl 16.55 - 16.56

Beslutande Ulla-Britt Persson (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Siv Stenberg (V), ersättare för Anna Harr (V)
Lennart Gustavsson (V)
Arne Hellsten (ML)
Lars Holmkvist (ML), ersättare för vakant plats (ML), kl 8.00 - 14.00
Cecilia Wahlberg Roslund (ML), ers för vakant plats (ML), kl 14.00 - 17.10
Siv Johansson (ML)
Cecilia F Stenlund (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Sara Wård Edvall, klimatstrateg, § 155
Catrin Björck, sekr Hans Forsström/PwC, § 152
Ebbe Ström Bergstedt, enh chef/fastighetsenh, § 149 Joacim Eliasson, KF:s ordf, § 152
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 150,167-168,171 Marie Blomberg, barn- o utbildn chef, § 151
John Olsson, omsorgschef, § 151 - via tfn A Simanovskaya, proj led/Möjligh Reg, § 158-159
Susann Stenberg, adm/KoF-avd, § 151 Charlotte Hultdin, överförmynd v-samh, § 164
Ethel Cavén, vik integrationssamordn, § 157,166 Petter Lundström (V), ej tjg ers kl 8.00-14.35
Anna-Karin Horney, enh chef/utv avd, § 158-161 C Wahlberg Roslund (ML), ej tjg ers kl 8.00-14.00

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Siv Stenberg

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, tisdag den 20 november 2018, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 147 - 174
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-13

Anslag sätts upp 2018-11-20 Anslag tas ner 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 147

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns med följande änd-
ringar.

Utgår: * Uppsägning av avtal om gemensam nämnd, Malå/Norsjö 
miljö- och byggnämnd

* Godkännande av samverknasavtal och antagande av 
reglemente för Inlandets miljö- och byggnämnd

* Godkännande av samverkansavtal och antagande av 
reglemente för Malå/Norsjö räddningsnämnd

Tillkommer: * Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 
2018 – Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd

* Försäljning av del av fastigheten Malå 7:22, mark vid 
vedplatserna – Gällivare Gummiverkstad AB

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Utgår: * Uppsägning av avtal om gemensam nämnd, Malå/Nor-
sjö miljö- och byggnämnd

* Godkännande av samverknasavtal och antagande av 
reglemente för Inlandets miljö- och byggnämnd

* Godkännande av samverkansavtal och antagande av 
reglemente för Malå/Norsjö räddningsnämnd

Tillkommer: * Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 
2018 – Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd

* Försäljning av del av fastigheten Malå 7:22, mark vid 
vedplatserna – Gällivare Gummiverkstad AB

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 148

Ordföranden informerar

Ett möte har hållits med kommunen, Setra, polisen och Trafikverket om 
Setras utveckling och deras behov av att korsa Sorselevägen med 
truckar.

Sista dagen för överklagande av omdragning av vägen vid Nölviken har 
passerat. Vägarbetet startar 2019 om ingen har överklagat. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lars Grundberg, Gunnar Harr, 
Ebbe Ström Bergstedt, ekonomi-
enh

Utdragsbestyrkande

§ 149 Dnr 2018.222/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 
2018 - Anpassning av f d Norrans lokaler för ABF:s behov

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-07, § 155 att Malå kulturskola (f d 
Musikskolan) ska byta lokal, från nuvarande Gula Villan på skolområdet 
(vilken inte är anpassad för verksamheten) till mer funktionsdugliga lo-
kaler i Forum. Beslutet fattades utifrån kultur- och fritidsnämndens för-
slag 2015-12-09, § 69 och kommunstyrelsens beslut 2016-02-16, § 28 
samt med hänvisning till tekniska avdelningens redovisning av utred-
ning av åtgärder för anpassning av befintliga lokaler alternativt nya loka-
ler, i kommunstyrelsen 2016-12-06.

Utifrån kommunstyrelsens beslut är hyresavtalen uppsagda. Det är förs-
ta steget att anpassa lokaler för ABF:s behov i f d Norrans lokaler. Syf-
tet är att frigöra Forums lokaler till Malå kulturskola.

Steg två planeras påbörja under våren 2019 under förutsättning att in-
vesteringsmedel beviljas för anpassning och renovering av Forums lo-
kaler.

Bedömning

Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt som berör både kvinnor och 
män som arbetar i verksamheten/vistas i byggnaden.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ebbe Ström Bergstedts tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om investeringsmedel med 200 000 
kronor för anpassning av f d Norrans lokaler för ABF:s behov beviljas.

BESLUT

- Ansökan om investeringsmedel med 200 000 kronor för anpassning av 
f d Norrans lokaler för ABF:s behov beviljas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De utsedda, Swedbank, Kom-
muninvest

Utdragsbestyrkande

§ 150 Dnr 2018.225/00

Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2019-01-01--12-31

I det gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder och kom-
munstyrelsen framgår följande.

1 Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente… 

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.

1.2.12 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar… 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Bedömning

Kommunstyrelsen har att bestämma vem som i övrigt ska underteckna 
handlingar. Firmatecknare ska således utses.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firma-
tecknare 2019-01-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark utses till er-
sättare för firmatecknaren 2019-01-01--12-31.

BESLUT

- Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2019-01-01--12-
31.

- Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren 
2019-01-01--12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Avdelningscheferna, ekonomi-
chefen

Utdragsbestyrkande

§ 151 Dnr 2018.228/04

Månadsuppföljning - Uppmaning till återhållsamhet i kommunens verk-
samheter

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-28, § 206 att avdelningscheferna 
samt VD i bolagen ska varje månad, tillsvidare, avrapportera sin verk-
samhets ekonomi med åtgärdsplan vid befarat underskott till kommun-
styrelsen.

Bedömning

I dessa tider med mycket ansträngd ekonomi krävs en bättre uppfölj-
ning månadsvis. Detta sker bäst genom att avdelningscheferna svarar 
direkt till kommunstyrelsen. 

I övrigt finner ni information om nämnder och styrelse i uppföljningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 152 Dnr 2018.233/10

Information om utredning av ny politisk organisation

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 48 bl a att: 

- En politisk beredningsgrupp får i uppdrag att utreda ny politisk organi-
sation. Den politiska beredningsgruppen består av kommunfullmäkti-
ges ordf (tillika sammankallande) samt representanter för samtliga 
partier representerade i kommunfullmäktige. Partierna får i uppdrag att 
utse vilka som ska ingå i den politiska beredningsgruppen.

Bedömning

Två möten har hållits i beredningsgruppen under september/oktober. I 
ett av mötena har Hans Forsström PWC deltagit för att hjälpa till med 
processen. I dagens sammanträde informerar Hans Forsström om det 
han kommit fram till, utifrån de frågor som framkommit på de bered-
ningsmöten som varit.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr 2018.235/10

Information om uppföljning av riktad granskning av "regler för använ-
dande av Malå kommuns fordon, arbetsredskap och drivmedelskort"

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02, § 132 att: ”med anledning av 
rapporten får kommunchefen i uppdrag att initiera ett nytt ärende i syfte 
att bl a genomföra en grundlig analys på personnivå”.

Bedömning

Granskningen pågår med att undersöka hur ofta och på vilket sätt kom-
munens tjänstebilar/hyrbilar har använts. Hur långt den pågående ut-
redningen har kommit redovisas på sammanträdet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, KFN, MBN

Utdragsbestyrkande

§ 154 Dnr 2018.236/10

Fastställande av regler för användande av Malå kommuns lokaler, for-
don, arbetsredskap, fordonskort och förarkort

Med anledning av revisorernas riktade granskning av hur kommunens 
anställda följt reglerna för fordonsanvändningen har ledningsgruppen 
arbetat med att revidera dessa regler. 

Bedömning

Reglerna för användande av Malå kommuns lokaler, fordon, arbetsred-
skap, fordonskort och förarkort har förtydligats av ledningsgruppen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Regler för användande av Malå kommuns lo-
kaler, fordon, arbetsredskap, fordonskort och förarkort fastställs med re-
daktionella ändringar. Tidigare fastställda Regler för användande av 
Malå kommuns fordon, arbetsredskap och drivmedelskort upphävs.

BESLUT

- Regler för användande av Malå kommuns lokaler, fordon, arbetsred-
skap, fordonskort och förarkort fastställs med redaktionella ändringar.

- Tidigare fastställda Regler för användande av Malå kommuns fordon, 
arbetsredskap och drivmedelskort upphävs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 155 Dnr 2018.227/11

Utseende av styrgrupp, arbetsgrupp samt kontaktperson-/er i projektet 
Fossilfria transporter i norr

Länsstyrelsen i Västerbotten leder projektet Fossilfria transporter i norr 
som startar under hösten 2018 och pågår fram till 2021. Projektet ger 
länets kommuner förutsättningar att leda och genomföra omställningen 
till en fossiloberoende fordonsflotta och därmed minska sina utsläpp av 
växthusgaser från vägtransporter i Västerbotten med minst 70 % till 
2030 jämfört med 2010. Projektet innebär en rejäl resurs- och kompe-
tensförstärkning till länets alla kommuner. Fyra nya klimatstrateger 
kommer att anställas av länsstyrelsen och vara lokaliserade ute i länets 
kommuner. 

Ett verktyg ska tas fram för att ge en enhetlig presentation och uppfölj-
ning av statistik, tydliggöra den gemensamma kunskapsbasen samt vi-
sualisera målbilden. Med detta som grund kommer klimatstrategerna att 
ta fram kommunala handlingsplaner och ge kommunerna, och därmed 
länet, förutsättningar för att nå målet. I arbetet ingår även att ta fram en 
finansieringsstrategi för handlingsplanerna.

Projektet sker i samverkan med BioFuel Region och Energikontor Norr. 
Budgeten är på 19 miljoner kronor och finansieras av parterna, länets 
samtliga kommuner, Umeå energi, Tillväxtverket och Energimyndighe-
ten.

Klimatstrateg Sara Wård Edvall, som jobbar med Malå, Norsjö, Skellef-
teå och Robertsfors deltar på dagens sammanträde för att berätta mer 
om projektet.

Bedömning

Projektets klimatstrateger ska tillsammans med kommunerna ta fram 
kommunala handlingsplaner. Deltagande kommuner behöver därför ut-
se styrgrupp, arbetsgrupp och kontaktperson/-er.

BESLUTSUNDERLAG

Se Elin Nilssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunens ledningsgrupp utses till styr-
grupp. Arbetsgrupp och kontaktperson-/er utses av styrgruppen.

Jim Lundmark
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Kommunens ledningsgrupp utses till styrgrupp. 

- Arbetsgrupp och kontaktperson-/er utses av styrgruppen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 156 Dnr 2018.231/00

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse "Uppdrag att se över och fö-
reslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge" - 
Miljö- och energidepartementet

Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att se över 
LIS-reglerna i syfte att föreslå författningsändringar och eventuella and-
ra åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden 
med god tillgång till stränder, utan att de värden som strandskyddet 
långsiktigt syftar till att skydda äventyras. Fokus skulle ligga på att ut-
veckla möjligheterna att bygga permanentbostäder. Uppdraget resulte-
rade i skrivelsen ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna 
om landsbygdsutveckling i strandnära läge”. Regeringen konstaterade 
att skrivelsen var begränsad avseende att utöka förutsättningarna för att 
bygga permanentbostäder och har därför inom ramen för remissen av-
seende skrivelsen uttryckt möjlighet för att även inkomma med komplet-
terande förslag till åtgärder när det gäller att utöka möjligheten att byg-
ga permanentbostäder för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i 
områden med god tillgång till stränder samtidigt som de värden som 
strandskyddet syftar till inte äventyras. Norsjö kommun är en av de ut-
pekade remissinstanserna men samtliga kommuner har möjlighet att in-
komma med synpunkter senast den 16 november 2018. 

Naturvårdsverkets förslag innebär att huvuddragen i regelverket om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) bevaras oförändrade. För 
att tydliggöra och underlätta möjligheterna till dispens för åtgärder inom 
LIS-områden föreslår dock Naturvårdsverket vissa förändringar av vad 
som får beaktas som särskilda skäl inom sådana områden. Naturvårds-
verket föreslår även vissa förändringar vad gäller de kriterier som ett 
område ska uppfylla för att anses vara ett LIS-område och vad gäller 
den begränsning som råder i och i närheten av tätorter.

Naturvårdsverket föreslår att det vid en prövning enligt 7 kap 18 § miljö-
balken av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet 
inom ett LIS-område, i tillägg till att det får beaktas om ett strandnära lä-
ge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till ut-
vecklingen av landsbygden, även får beaktas om ett sådant strandnära 
läge kan bidra till att ”upprätthålla” landsbygdsutvecklingen. För att 
bland annat åstadkomma en mer likartad tillämpning föreslår Natur-
vårdsverket även att det i bestämmelsen tydliggörs vilken nivå på utred-
ning som krävs avseende en åtgärds bidrag till landsbygdsutvecklingen. 
Naturvårdsverket föreslår att skäl för dispens föreligger om det ”kan an-
tas” att åtgärden har en sådan effekt.

KS i Norsjö, miljö- och energi-
departementet
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Vad gäller prövning av dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbo-
stadshus föreslår Naturvårdsverket att samlokalisering till befintligt bo-
stadshus även fortsättningsvis ska få beaktas som ett skäl för dispens 
men att bestämmelsens nuvarande lydelse omformuleras. Naturvårds-
verkets förslag innebär att det som särskilda skäl för sådana åtgärder 
får beaktas om huset eller husen avses att uppföras ”med närhet till” ett 
befintligt bostadshus. Naturvårdsverket förslår vidare att det för dessa 
åtgärder, i likhet med vad som gäller för övriga åtgärder inom LIS-områ-
den, även får beaktas om det strandnära läget kan antas bidra till eller 
upprätthålla utvecklingen av landsbygden.

För att förenkla utpekandet av LIS-områden i översiktsplaneringen och 
för att, i högre grad än tidigare, möjliggöra en anpassning av område-
nas omfattning utifrån förutsättningarna i olika delar av landet föreslår 
Naturvårdsverket att kravet enligt 7 kap 18 § första stycket 2 på att ett 
LIS-område ska ha begränsad omfattning tas bort. Naturvårdsverket fö-
reslår istället att det med LIS-område avses ett område som är lämpligt 
för utvecklingen av landsbygden och som är av sådant slag och har ”en 
sådan omfattning” att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses.
Vad gäller det nuvarande kravet på att ett LIS-område endast får ha en 
liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten 
av tätorter föreslår Naturvårdsverket att den begränsningen ska specifi-
ceras gälla för ”större tätorter”.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett förslag till 
yttrande på Naturvårdsverkets skrivelse samt lämnat förslag på änd-
ringar i plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). 

Förslag till kommunstyrelsens yttrande

Malå och Norsjö kommuner ligger i Västerbottens län. Kommunernas 
ytor är ca 1 600 respektive 1 740 kvadratkilometer -  tillsammans mot-
svarar det ungefär Gotlands eller Blekinge län. I Malå bor ca 3 100 per-
soner och i Norsjö bor ca 4 100 personer vilket motsvarar 2 invånare/ 
km² respektive 2,3 invånare/km².

Malå och Norsjö kommuner har sedan 1970-talet haft en negativ befolk-
ningsutveckling och även en stigande genomsnittsålder hos kommunin-
vånarna. En av kommunernas viktigaste framtidsfrågor är därför att hitta 
sätt att motverka denna utveckling. Det är centralt för lagstiftaren att för-
stå att det inte bara är serviceunderlaget ute i byarna som behöver stär-
kas och upprätthållas i kommunerna utan att det är viktigt att hitta åtgär-
der som upprätthåller serviceunderlaget även i kommunernas tätorter. 
Det är helt centralt att det finns ett tillräckligt befolkningsunderlag för att 
upprätthålla servicenivån så att det även fortsättningsvis är attraktivt att 
bo i kommunerna. Vi stöder därför Naturvårdsverkets och SKL:s 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

förslag att endast större tätorter undantas från att kunna använda 
LIS.

Kommunerna har tillsammans en relativt stor yta med många sjöar och 
är generellt i behov av utveckling. Varje tillkommande verksamhet som 
skapar arbetstillfällen, och varje tillkommande bostadshus, helårs- eller 
fritidshus, som ger underlag för service, är viktiga delar i en positiv 
landsbygdsutveckling. För att försöka bibehålla servicenivån till bland 
annat skolor och dagligvaruhandel behöver bostadsbyggandet på 
landsbygden stimuleras. Turistnäringen behöver även den utvecklas för 
att behålla en levande landsbygd. Att långsiktigt stimulera den lokala 
och regionala utvecklingen med byggande i strandnära lägen är att ak-
tivt dra nytta av de konkurrensfördelar vi har genom våra många och 
långa stränder. Under förutsättning att hänsyn tas till naturen kan det 
också vara till gagn för friluftslivet. 

Naturvårdsverkets förslag innebär att det som särskilda skäl för en- eller 
tvåbostadshus får beaktas om huset eller husen avses att uppföras 
”med närhet till” ett befintligt bostadshus. Förutsatt att denna formule-
ring tillämpas enligt bebyggelsekulturen i det området dispensen gäller 
kan den få rätt effekt. I våra glesbygder kan avstånden mellan grannar i 
samma by vara upp mot en kilometer, d v s långt ifrån de 200 meter 
som är dagens rättspraxis. I ett fall i Norsjö kommun var en privatper-
son tvungen att göra en detaljplan för att kunna bygga inom ett LIS-om-
råde då avståndet till närmaste bostadshus överskred 200 meter. Det 
blir kostsamt att göra detaljplaner och huspriserna i våra kommuner gör 
att man inte får tillbaka dessa pengar vid en försäljning. Samma sak 
hände i ett LIS-område i Malå kommun där en sökande inte fick strand-
skyddsdispens p g a avståndet, men här valde sökanden att inte bekos-
ta en detaljplan. Vi delar SKL:s synpunkt att det bör framgå av lag-
texten att  enstaka nya byggnader inte kräver utvecklande effekt 
för att kunna tillåtas.

Skillnaden mellan fritidshus och permanenthus har genom åren minskat 
i kommunerna. Många fritidshus har åretruntstandard och omvandlas i 
viss grad till permanentbostäder. Vi delar SKL:s syn att kriterierna för 
LIS även ska omfatta fritidshus.

Att koppla LIS till översiktsplaneringen och att avgränsa möjligheterna 
till strandskyddsdispens till geografiskt begränsade områden innebär ett 
ineffektivt arbetssätt, i vilket kommunerna lägger stora resurser på att 
peka ut och utreda områden utan att ha några garantier för att område-
na kommer att bebyggas. I glesbebyggda områden står arbetet som 
krävs för att peka ut LIS-områden inte i proportion mot nyttan av dem. 
Kommunerna har antagit LIS-planer som haft stor betydelse för möjlig-
heten att ge dispenser i just dessa utpekade strandnära lägen. Dock är 
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det helt omöjligt att kunna hitta rätt i områden i kommuner med lågt be-
byggelsetryck. Vid ett antal tillfällen har kommunerna behövt besluta om 
”extra LIS-områden” enligt Länsstyrelsen i Västerbottens riktlinjer. Arbe-
tet med dessa extra områden är både resurs- och tidskrävande. Dessa 
”extra LIS-områden” får inte vara för många vilket innebär att alla som 
vill inte får möjlighet att bygga, utan måste invänta nästa uppdatering av 
LIS-planen, vilket kan dröja flera år. Därför måste kommuner som våra 
ha möjligheter att ge dispenser även utanför utpekade områden varför 
vi stöder SKL:s förslag att särskild hänsyn måste tas till de föhål-
landen som råder i kommuner med svaga bostadsmarknader vid 
tillämpningen av kriterierna för landsbygdsutveckling.

De förändringar som tagits fram i uppdraget att se över och föreslå änd-
ringar i reglerna är så marginella att de i praktiken saknar betydelse. Vi 
är därför positiva till regeringens initiativ till att vi kan komma med ytter-
ligare förslag och vi är i stort sett positiva till SKL:s yttrande och 
förslagen om ändringar i Plan- och bygglagen samt i Miljöbalken.

Det är av största vikt att balansen mellan bevarande- och exploaterings-
intressen upprätthålls. För stor exploatering i strandnära lägen kan an-
nars få motsatt effekt, d v s att områden med för mycket bebyggelse blir 
oattrakitva sett ur ett glesbygdsperspektiv, där det ska vara långt mellan 
grannarna.

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd föreslår att uppdraget att genomföra 
den fortsatta utredningen av landsbygdsutveckling och utökade möjlig-
heter för byggande av permanentbostäder genomförs med ett sektors-
övergripande perspektiv. Tillväxtverket skulle exempelvis kunna sam-
ordna ett utredningsarbete som genomförs i samverkan med både Na-
turvårdsverket och Boverket och andra berörda funktioner. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Malå/Norsjö miljö- och byggnämnds protokoll, § 75/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande 
som sitt eget.

BESLUT

- Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande som sitt eget.

-----
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§ 157 Dnr 2018.229/00

Uppföljning av Handlingsplan för integrationsarbete 2017 - 2019

Kommunfullmäktige antog 2017-02-20, § 9 Handlingsplan för integra-
tionsarbete 2017 - 2019. Inflyttar- och integrationsservice, genom ut-
vecklingsavdelningen, har fått uppdraget att tillsammans med kommun-
chefen årligen rapportera till kommunstyrelsen om integrationsarbetet. 

Inflyttar- och integrationsservice har informerat i ledningsgruppen och 
begärt in uppgifter på vad som gjorts. Man har fått beskriva hur olika 
avdelningar ligger till i sitt arbete. Ett fåtal uppgifter har inkommit från 
avdelningarna och uppföljningen är inte komplett. Det är brister både 
från tjänstemän och politiker.

Alla avdelningsansvariga likväl som politiker har fått ett betydande an-
svar för att integrationsarbetet effektivt implementeras utifrån handlings-
planen i respektive verksamhet. 

Informationen är könsneutral.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Information om uppföljning av Handlingsplan 
för integrationsarbete 2017 - 2019 godkänns.

BESLUT

- Information om uppföljning av Handlingsplan för integrationsarbete 
2017 - 2019 godkänns.

-----
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§ 158 Dnr 2018.223/08

Information om projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region 
(NiMR)

Näringslivsutveckling i Möjligheternas region är ett samverkansprojekt 
mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Projektets övergripande 
målsättning är att skapa en attraktiv region för fler och växande företag. 
Målgrupp är små och medelstora företag. Projektet bygger vidare på 
projektet Möjligheternas Region vars aktiviteter avslutats 2018-08-31. 
Projektet pågår 2018-09-01--2021-04-30.

Det är två personer som i nuläget arbetar med projektet på deltid: 
Aleksandra Simanovskaya (drygt 60 %) och Anna Karin Horney (20 - 40 
%) till och med årsskiftet 2018/2019. 

Projektets finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket 
beviljar medel) och Region Västerbotten samt de åtta kommunerna Vil-
helmina, Åsele, Dorotea, Storuman, Malå, Norsjö, Sorsele och Lyckse-
le. Projektägare är Storumans Kommunföretag AB.

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner är också med i projektet och sam-
arbete sker redan nu. De två norrbottenskommunerna har inlämnat an-
sökan till Tillväxtverket om så kallade hang-around-projekt som innebär 
att från och med den 1 januari 2019 har deras finansiering säkrats.

I praktiken är det satsningar inom näringslivsutveckling i form av projekt 
som näringslivsfunktionerna i respektive kommun inom Region 10 ska 
göra. 

Malå kommun medfinansierar projektet med 500 tkr. Medfinansieringen 
säkras med andra projektmedel ("Utveckling av näringslivet och före-
tagsklimatet i Malå kommun" så kallade Bucht-pengarna). För Malå 
kommun innebär det att vi får 1,5 mkr i projektmedel. 

Undersökningar visar att företag i Västerbottens inland har lägre tillväxt 
än många andra regioner. Västerbotten har dessutom stora skillnader 
mellan stad och landsbygd vilket för företagen innebär bland annat 
långa avstånd till större marknader och utmaningar att nå stödsyste-
men.

Strategiska dokument på regional (t ex Regionala Utvecklingsstrategin) 
och nationell nivå präglas mer av att staden är normen. Detta gör det 
svårt att passa in insatser som behöver göras för att få en hållbar lands-
bygdsutveckling. Om vi ska välja ett fokusområde eller en viss bransch 
så har vi allt för få företag för att nå framgång. Vi behöver tänka nytt för 

KS, ledningsgruppen, ordf i 
Företagarna i Malå
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att regionen ska få tillväxt. Vi behöver bli specialister på att vara gene-
ralister. Vi är också 10 kommuner som samarbetar. Därför väljer vi att 
jobba med alla fokusområden och branscher. Det vi istället önskar un-
dersöka är hur behovet varierat mellan olika branscher, ta fram vad de 
specifika branscherna i vår region behöver för olika typer av stöd för att 
få en ökad tillväxt.

I sammanställning av branschträffar, undersökningar och samtal med 
både kvinnliga och manliga företagare så framkommer ett antal områ-
den som de ser behov av för att växa. De identifierade områdena är: 
generations- och ägarskifte, nå ut på en större marknad, kompe-
tensförsörjning, kapitalförsörjning och innovation. 

Samarbetet inom Region 10 kommer att utvecklas genom att kommu-
nerna blir specialiserade på olika områdena och delar med sig av infor-
mation, kunskap och erfarenhet. Här agerar kommunerna som resurs 
till varandra. Kapitalförsörjning som ett område är en viktig och ofta av-
görande fråga även inom de andra områdena. 

Malå kommun och utvecklingsavdelningen har valt att fokusera på ägar-
skifte och generationsskifte. Fokusområdet delar vi med Sorsele kom-
mun. 

Andel företagsledare i aktiebolag 55+ år i Sverige ligger på 43 % (Källa: 
Rapport Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse el-
ler avslut? Företagarna. November 2017). Med dagens åldrande befolk-
ning kommer generationsväxling och ägarskiften att bli allt vanligare. En 
liten kommun som Malå ska vara oerhört mån om de företag som är 
verksamma i kommunen. Det är illavarslande om fullt fungerande före-
tag avvecklas på grund av svårigheter med att hitta ny ägare eller att 
driva företaget vidare i en yngre generation. 

Ägar- eller generationsskifte är tidskrävande. Försäljningsprocessen tar 
normalt 6 - 12 månader och innan det ska företagare mentalt och prak-
tiskt förbereda sig inför försäljningen. 

Vår uppgift blir inte att erbjuda företagsförmedling, men att först och 
främst att ta reda på fakta och praxis i frågan. Därefter upplysa de före-
tagare som närmar sig ägarskifte om möjligheter och utmaningar som 
kan finnas samt visa alternativ på lösningar och befintliga aktörer som 
är verksamma på sälj- och köpmarknaden för företagsförmedling. 

Enligt Swedbank Företagsförmedlings rapport från november 2017 är 
andel företagare i Malå kommun 60 + år som driver ett företag med om-
sättning 1 - 50 MKR (vanligast) ligger mellan 50 och 55 %. Desto större 
företag ju fler som är 60+. I statistiken finns både aktiebolag och en-
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skilda firmor. (Källa: Rapport Swedbank Företagsförmedling Malå 2017-
11-13). 

Företagarnas undersökning från samma tidpunkt visar att i Malå ligger 
andel aktiebolag med företagsledare 65+ år på 15,2 %. I absoluta siffror 
är det 12 aktiebolag med företagsledare 65+ år. Medelålder företagsle-
dare för företagsledare i Malå och i Västerbotten är 52,6 år. Malås och 
Västerbottens placering är inte dålig i jämförelse med till exempel Kro-
nobergs län som har i genomsnitt högst medelålder för företagsledare i 
Sverige: 53,9 år. Västerbottens respektive Kronobergs andel aktiebolag 
med företagsledare 65+ år är 17 % och 22 %. Dock är skillnader inte så 
stora och möjligheterna att genomföra lyckade generations- och ägar-
skiften är ofta en avgörande fråga för många svenska företags fram-
gång och överlevnad under kommande år.

BESLUTSUNDERLAG

Se Aleksandra Simanovskayas tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras. Nästa rapportering till 
kommunstyrelsen sker den 4 juni 2019.

BESLUT

- Informationen noteras. 

- Nästa rapportering till kommunstyrelsen sker den 4 juni 2019.

-----
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§ 159 Dnr 2018.224/14

Mål för arbetet med att förbättra företagsklimatet i Malå

Om rankningen och enkätundersökningen 

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i 
Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att 
starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som vik-
tas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkät-
undersökning till företagen som genomfördes under perioden januari - 
april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden 
januari - april 2018. Primär målgrupp: Företag med minst en anställd 
(93 i Malå kommun). Antal svar från företagare: 53 (svarsfrekvens 53 
%).

Representanter för följande branscher svarade med högsta svarsfrek-
vens. Handel (28 %) och industri (13 %). De flesta företag som svarade 
(74 %) har 0 - 5 anställda. 

Resultat 

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet för Malå är 2,9 för år 
2018 som motsvarar inte helt godtagbart i betyg. Den enda positiva för-
ändringen som har visats rör Upphandling. Statistiken publicerades 15 
maj. 

I rankningen som publicerades den 2 oktober hamnade Malå på plats 
286 (↓ 55 placeringar i jämförelse med 2017). Den är sämsta placering 
för Malå på tio år. I Västerbotten är Sorsele (på plats 26), Nordmaling 
(41) och Bjurholm (48) som har högsta placeringar i rankningen. 

Företagare i Malå är dock mer positiva nu - år 2018 - än år 2015 när de 
svarar på fråga Hur upplever du att företagsklimatet i din kommun har 
utvecklats de senaste 5 åren? Det är fler som tycker att det har blivit 
bättre och färre som tycker att det har försämrats. 

De statistikfaktorer som tas i beräkning för rankning är följande (place-
ring och förändring anges).

Andel invånare i arbete 61 (↓3)

Företagande 171 (andel med F-skatt, ↑20 placeringar, positiv föränd-
ring)

KF, KS, ledningsgruppen, 
BUN, ON, KFN, Meni, ordf i 
Företagarna i Malå
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Nyföretagsamhet 236 (↑48 placeringar, positiv förändring)

Marknadsförsörjning 248 (d v s andel av hushållens inkomster som 
kommer från t ex lön från privata företag, ↓ 22)

Entreprenader 265 (d v s andelen av den kommunala verksamheten 
som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser i förhållande 
till den totala kostnaden för kommunens verksamhet, ↓43)

Kommunalskatt 282 (↓1)

Faktorer eller parametrar som presenteras i mätningen och respektive 
förändring sedan 2017: 

Sammanfattande omdöme 251 (↓ 72)

Tele- och IT-nät 162 (↓ 125)
Service till företag 214 (↓ 63)
Tjänstemäns attityder till företagande 241 (↓ 90) 
Allmänhetens attityder till företagande 258 (↓ 11)
Tillgång till kompetens 271 (↓ 52)
Kommunpolitikernas attityder till företagande 275 (↓ 70)
Tillämpning av lagar och regler 276 (↓ 52)
Vägnät, tåg och flyg 276 (↓ 5)
Konkurrens från kommunen 277 (↓ 6)
Medias attityder till företagande 287 (↓ 15) 
Skolans attityder till företagande 288 (↓ 67)
 
Analys och förslag på åtgärder 

Resultat som undersökningen visar är oacceptabelt och kräver åtgär-
der. Både tjänstepersoner och förtroendevalda ska hjälpas åt med att 
skapa förutsättningar att företagsklimatet förbättras. Vi behöver fler och 
växande företag som genererar arbetstillfällen. Dåligt företagsklimat 
sänker våra chanser ytterligare till att fler vill bo, leva, verka – driva, 
starta företag i Malå eller flytta sitt företag till vår kommun. Vi behöver 
bli fler invånare och fler företagsamma människor som vill etablera sina 
verksamheter i Malå. Utan dem blir det svårt att upprätthålla den kom-
munala servicen i längden. De faktorer som kommunen har möjlighet 
att påverka direkt och initiera åtgärder är också de faktorer där Malå har 
dåliga placeringar. 

Utfrågade företagare har lämnat rekommendationer om vilka åtgärdar 
kommunen bör prioritera. De tas upp vid respektive faktorbeskrivning. 
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1. Skolans attityder till företagande. Eftersom dagens unga både är 
morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan 
förmedlar kunskap om näringslivet och företagande. Möjlig åtgärd: ent-
reprenörskap i skolan. Aktivt arbete för att elever får ökad kunskap om 
företagandets villkor i skolan genom till exempel Ung Företagsamhet. 
Andra åtgärder: Praktiskt samarbete och ständig dialog mellan närings-
livet och Malå Lärcentrum. Anpassa utbildningen efter företagens kom-
petensbehov. 
 
2. Kommunpolitikernas attityder till företagande. Politikernas syn på 
och samarbete med näringslivet är en avgörande faktor för det lokala 
företagsklimatet. Möjliga åtgärder: klargöra sina avsikter kring samarbe-
te med näringslivet och dess betydelse; kommunicera arbetet med att 
förbättra företagsklimatet och vidtagna åtgärder. Andra åtgärder: före-
tagsbesök. Genom att komma ut och träffa företagare i deras vardag 
ökar förståelsen mellan kommunen och näringslivet. Utmaningsrätt när 
kommunen låter aktörer ge anbud på att driva kommunala verksamhet-
er på ett bättre och billigare sätt. 

3. Service till företag. Kommunens service till företagen handlar fram-
för allt om bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för fö-
retagens etablering och expansion. Kommunens service är starkt för-
knippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Möj-
liga åtgärder: Tjänstegarantier. En tjänstegaranti är ett löfte eller försäk-
ran om att ett ärende ska behandlas inom en viss tid. 

4. Tjänstemäns attityder till företagande. Tjänstemännens syn på 
och samarbete med näringslivet är en avgörande faktor för det lokala 
företagsklimatet. Möjlig åtgärd: Riktade insatser som tagits fram i sam-
arbete med företagen och finansieras från projektet ”Utveckling av nä-
ringslivet och företagsklimatet i Malå kommun", 1,76 ml kr årligen under 
år 2018 - 2021. Fler åtgärder: förbättrad kommunal upphandling. En 
tydlig policy för kommunens upphandlingar som kommuniceras till nä-
ringslivet. 

5. Tillämpning av lagar och regler. Tillämpningen handlar om effekti-
vitet i ärendehanteringen, förståelse för företagets ärende och återkopp-
ling om vilka möjligheter som finns. Möjliga åtgärder: Företagsbesök av 
bl a tjänstepersoner som förbereder ärende gällande tillstånd. Tjänste-
garantier. En tjänstegaranti är ett löfte eller försäkran om att ett ärende 
ska behandlas inom en viss tid. 

6. Konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företa-
gen. Frågan som är ställd till företagare är följande. I vilken utsträckning 
anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat närings-
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verksamhet? Möjlig åtgärd: Ökat konkurrensutsättning av kommunal 
verksamhet. Utmaningsrätt. Utmaningsrätt låter aktörer ge anbud på att 
driva kommunala verksamheter på ett bättre och billigare sätt.

För att förbättra företagsklimatet rekommenderar Svenskt Näringsliv föl-
jande.

Sätt ett mål för ditt arbete 

Målet tas fram i samverkan med näringslivet 
Målet är konkret, mätbart och realistiskt
Målet är brett förankrat internt i kommunen: vad, när och vem?
Målet är vägledande i kommunens strategiska arbete
Målet kommuniceras till hela näringslivet
Målet följs upp 

Långsiktighet

Arbetet måste genomsyra hela kommunen under flera år.

BESLUTSUNDERLAG

Se Aleksandra Simanovskayas tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ledningsgruppen får i uppdrag att presentera 
förslag till (kommunala) insatser/aktiviteter i syfte att utveckla närings-
livsklimatet. Återrapportering från ledningsgruppen sker senast i kom-
munstyrelsen den 12 februari 2019.

BESLUT

- Ledningsgruppen får i uppdrag att presentera förslag till (kommunala) 
insatser/aktiviteter i syfte att utveckla näringslivsklimatet.

- Återrapportering från ledningsgruppen sker senast i kommunstyrelsen 
den 12 februari 2019.

-----
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Kom förb Partnerskap Inland - 
Akademi Norr, Marie B, Niklas 
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§ 160 Dnr 2018.238/00

Yttrande över budget och verksamhetsplan 2019 för kommunalförbun-
det Partnerskap Inland - Akademi Norr

Direktionen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
har arbetat fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten innehåller 
en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 2019. Till 
den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen ges Malå kommun 
möjlighet att yttra sig.

Direktionen ska fastställa budgeten under november månad. När bud-
geten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som med-
lemmarna ska erlägga till kommunalförbundet. 

Barn- och utbildningschef samt chef för Lärcentrum i Malå kommun har 
tagit del av kommunalförbundets förslag till budget samt plan för verk-
samheten och utarbetat en strategiplan för Lärcentrum.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Föreslagen budget och verksamhetsplan 2019 för 
kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr antas.

BESLUT

- Föreslagen budget och verksamhetsplan 2019 för kommunalförbundet 
Partnerskap Inland – Akademi Norr antas.

-----
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§ 161 Dnr 2018.237/14

Fastställande av Handlingsplan för bygdemedel 2019, Malå kommun

Hur bygdemedel får användas regleras i lagen med särskilda bestäm-
melser om vattenverksamhet och i förordningen om bygde- och fiske-
avgifter. Lagstiftningen säger följande om bygdeavgiftsmedel.

 .…tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vatten-
verksamheten eller anläggningar för denna. (Lag (1998:812) om vatten-
verksamhet 6 kap 1 §, utdrag)

.…användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller 
service i bygden eller annars är till nytta för denna. (Förordning 
1998:928 om bygde- och fiskeavgifter 8 §, utdrag)

Enligt förordningen ska medlen användas till investeringar eller projekt 
med investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller servi-
ce i bygden eller annars är till nytta för denna.

Malå kommun ska årligen upprätta en handlingsplan för hur bygdemed-
len ska användas i hela kommunen. Handlingsplanen ska därefter god-
kännas av länsstyrelsen. Handlingsplanen ska vara kopplad till och ut-
formad enligt länets regionala utvecklingsstrategi, Malå kommuns an-
tagna styrkort och mål, lokala utvecklingsstrategin (§ 47, dnr 
2016.25/01), integrationsstrategin (§ 48, dnr 2016.115/13), utvecklings-
avdelningens handlingsplan samt övriga relevanta strategiska planer. 

Bedömning

Bygdemedel för allmänna näringslivsfrämjande åtgärder ska ses utifrån 
ett bredare perspektiv och även omfatta åtgärder som långsiktigt bidrar 
till utveckling och stimulering av näringslivet med följande mål.

- I Malå kommun sker tillväxt.

- I Malå kommun ökar nyföretagandet.

- I Malå kommun utvecklas samhälls- och näringslivet genom tillämp-
ning av nya metoder. 

Insatserna bedöms därför omfatta utveckling och stimulering av nä-
ringsliv och samhälle och kan ske genom bland annat bygdemedel till 
kommunens strategiska och det operativa näringslivsarbete som ligger 
utanför ordniare verksamhet, konsulttjänster och kompetensinsatser 
som främjar samhälls- och näringslivsutvecklingen. Investeringar av 

Jim L, Anna-Karin H, läns-
styrelsen
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olika slag ska tolkas relativt vitt och omfattar även mjuka investeringar i 
form av exempelvis kommunal medfinansiering av EU-projekt, projekt 
inom Landsbygdsprogrammet. Malå kommun har tidigare år tagit beslut 
om åtaganden och medfinansiering 2019 i projekt såsom Skellefteå Älv-
dal. Strategiska projekt, såsom Exportfokus och Bärkraft är planerade 
för 2019. Lokal serviceplan för Malå kommun har utarbetats 2018 och 
ska implementeras med start 2019. Vidare ska näringslivsfrämjande 
kompetensförsörjningsaktiviteter såsom Här finns jobben 2019, som in-
te inryms inom ordinarie verksamhetsbudget, medfinansieras. 

Bygdemedel till föreningar bör bedömas utifrån nedanstående mål.

- I Malå kommun kan alla invånare utöva och utveckla sina intressen. 

- Malå kommun är en attraktiv plats för bosättning och arbete, framför-
allt för unga kvinnor och män.

- I Malå kommun finns ett brett utbud av attraktioner med hög kvalitet 
inom området hälsa och det kulturturistiska området.

Det har tidigare år visat sig finnas behov av investeringsstöd för energi-
effektivisering och tillgänglighetsanpassning. År 2019 (liksom 2018)  
kan föreningar söka medel till såväl ”mjuka” investeringar - såsom stöd 
till kompetensutveckling, likväl som ”hårda” investeringar - stöd till fysis-
ka investeringar. År 2018 ansökte 5 föreningar om bygdemedel.  Maxi-
malt 20 000 SEK och 90 % av godkända kostnader beviljas i stöd. Det 
innebär att föreningarna förväntas stå för minst 10 % i kontantinsats 
själv. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till Handlingsplan för bygde-
medel 2019, Malå kommun fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till Handlingsplan för bygdemedel 2019, Malå kom-
mun fastställs.

-----

26



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 162 Dnr 2018.232/00

Fastställande av reglemente och samverkansavtal för gemensam över-
förmyndarnämnd

Den gemensamma överförmyndarnämnden för Skellefteå, Norsjö, Malå 
och Arjeplogs kommuner har utökats med Arvidsjaurs kommun.

Bedömning

Eftersom Arvidsjaurs kommmun har anslutit sig till den gemensamma 
nämnden krävs nytt reglemente och samarbetsavtal.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Nytt reglemente för den gemensamma över-
förmyndarnämnden fastställs enligt upprättat förslag. Nytt samarbetsav-
tal för den gemensamma överförmyndarnämnden fastställs enligt upp-
rättat förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Nytt reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden fast-
ställs enligt upprättat förslag.

- Nytt samarbetsavtal för den gemensamma överförmyndarnämnden 
fastställs enligt upprättat förslag.

-----
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§ 163 Dnr 2018.177/10

Malå Energi & Industri AB:s inriktning framgent - försäljning eller fortsatt 
drift av bolag

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02, § 141 att:

Ärendet remitteras till Meni AB:s styrelse för synpunkter, och tas upp 
igen i kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 12 februari 2019.

Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 
tisdag den 12 februari 2019 inhämta värdering för samtliga fastigheter 
och utifrån det komplettera denna rapport i syfte att få en bättre bild 
över det sannolika ekonomiska och skattemässiga utfallet.

De alternativ som presenterades i kommunstyrelsen var:

Alternativ 1
Hotellet, campingen och alpina anläggningen bjuds ut till försäljning. In-
dustrilokalerna drivs vidare med tydlig målinriktning.

Alternativ 2
Hotellet, campingen, alpina anläggningen och industrilokalerna bjuds ut 
till försäljning. 

Alternativ 3
Menis aktier säljs.

Alternativ 4
Meni drivs vidare som tidigare.

Meni beslutade 2018-10-16, § 40 att:

- Styrelsen förordar alternativ 1

- En noggrann analys måste till för att säkerställa att bolaget har möjlig-
heter att redovisa ett positivt resultat framgent trots försäljningen av ho-
tell, camping och den alpina anläggningen.

Bedömning

Styrelsen i Meni AB beslutade att förorda alternativ 1 (Hotellet, cam-
pingen och alpina anläggningen bjuds ut till försäljning. Industrilokalerna 
drivs vidare med tydlig målinriktning.). Kommunfullmäktige har att ta 
ställning till om det är detta alternativ som ska gälla. En annan väg att 

Meni AB
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gå är att invänta den fastighetsvärdering som ska göras enligt kommun-
styrelsens beslut och som ska redovisas den 12 februari 2019. Innan 
kommunfullmäktige tar beslut om en försäljning bör Meni göra en nog-
grann ekonomisk analys för att säkerställa att bolaget har möjligheter 
att redovisa ett positivt resultat framgent trots försäljningen av hotell, 
camping och den alpina anläggningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Meni AB får i uppdrag att göra en noggrann 
analys för att säkerställa att bolaget har möjligheter att redovisa ett posi-
tivt resultat framgent trots en eventuell försäljning av hotell, camping 
och den alpina anläggningen. Analysen ska presenteras i kommunsty-
relsens sammanträde tisdag den 12 februari 2019. Meni AB får i upp-
drag att fortsätta arbeta enligt alternativ 1 (Hotellet, campingen och alpi-
na anläggningen bjuds ut till försäljning. Industrilokalerna drivs vidare 
med tydlig målinriktning.).

BESLUT

- Meni AB får i uppdrag att göra en noggrann analys för att säkerställa 
att bolaget har möjligheter att redovisa ett positivt resultat framgent 
trots en eventuell försäljning av hotell, camping och den alpina anlägg-
ningen. 

- Analysen ska presenteras i kommunstyrelsens sammanträde tisdag 
den 12 februari 2019.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Meni AB får i uppdrag att fortsätta arbeta enligt alternativ 1 (Hotellet, 
campingen och alpina anläggningen bjuds ut till försäljning. Industrilo-
kalerna drivs vidare med tydlig målinriktning.).

-----
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§ 164 Dnr 2018.215/00

Yttrande över riktlinjer för samverkan mellan kommunerna inom överför-
myndarfrågor - Skellefteå kommun/Överförmyndarnämnden

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd vill ha in syn-
punkter från kommunerna på förslag till riktlinjer för samverkan mellan 
kommunerna i överförmyndarfrågor. I riktlinjerna är ett tjänsteavtal bi-
lagt, som reglerar samverkan kring överförmyndarfrågor på verksam-
hetsnivå.

Skellefteå och Norsjö kommuner inledde 2010 ett samarbete i en ge-
mensam överförmyndarnämnd. Under 2014 tillkom även Arjeplogs 
kommun och Malå kommun i den gemensamma nämnden. Den gemen-
samma nämnden har arbetat sedan inledningen av innevarande man-
datperiod. Under hösten 2018 har förfrågan från Arvidsjaur om att delta 
i den gemensamma nämnden aktualiserats. 

Enligt samverkansavtalet har den gemensamma nämnden ansvaret för 
överförmyndarverksamheterna i dessa fyra kommunerna. Detta framgår 
också av reglementet för nämnden. Där noteras även att nämnden ska 
se till att verksamheten bedrivs enligt lag (föräldrabalken) samt i övrigt 
enligt reglemente och samverkansavtal. Samverkansavtalet anger ock-
så att viss kostnadsfördelning ska ske. Sådan kostnadsfördelning gäller 
dock enbart den gemensamma nämnden och inte verksamheten som 
sådan. Dagens samarbete i den gemensamma nämnden reglerar 
nämndens ansvar och inte hur och om verksamheterna ska samarbeta. 
Detta betyder i sak att verksamheterna i respektive kommun inte har 
någon skyldighet hjälpa varandra 

I samband med 2017 års inspektion har länsstyrelsen tydligare än tidi-
gare konstaterat att det finns skillnader i verksamheterna mellan de fyra 
kommuner som samverkar i den gemensamma nämnden. Det gäller 
handläggningsrutiner och ärendeberedning. Nämnden saknar enhetliga 
brev- och beslutsmallar. Länsstyrelsen pekar på vikten av ett korrekt 
samverkansavtal och en tydlig organisation. Kritiken riktas mot den ge-
mensamma nämnden som har det formella ansvaret. 

Förutsättningarna skiljer sig åt i kommunerna så på uppdrag av den ge-
mensamma överförmyndarnämnden har verksamheten i Skellefteå 
kommun utformat ett förslag till tjänsteavtal som ska förtydliga samar-
betet mellan verksamheterna i kommunerna. Samt även reglera kost-
naderna för detta. 

Bedömning

Malå kommun har inga synpunkter på förslag till riktlinjer för samverkan
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mellan kommunerna inom överförmyndarfrågor. Inte heller har vi syn-
punkter på bilagt tjänsteavtal, som reglerar samverkan kring överför-
myndarfrågor på verksamhetsnivå.

BESLUTSUNDERLAG

Se Charlotte Hultdins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Malå kommun har inga synpunkter på förslag 
till riktlinjer för samverkan mellan kommunerna inom överförmyndarfrå-
gor. Malå kommun har inga synpunkter bilagt tjänsteavtal, som reglerar 
samverkan kring överförmyndarfrågor på verksamhetsnivå.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå kommun har inga synpunkter på förslag till riktlinjer för samver-
kan mellan kommunerna inom överförmyndarfrågor. 

- Malå kommun har inga synpunkter bilagt tjänsteavtal, som reglerar 
samverkan kring överförmyndarfrågor på verksamhetsnivå.

-----
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§ 165 Dnr 2018.221/00

Antagande av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lapp-
land

Malå kommun är medlem i Samordningsförbundet Lycksele - Malå se-
dan 2014. 

Från och med 2019 kommer samordningsförbundet att utökas med yt-
terligare fyra kommuner; Åsele, Storuman, Sorsele och Vilhelmina. Som 
en följd av detta måste en ny förbundsordning antas. Detta sker genom 
beslut hos de berörda medlemmarna under 2018 - när det gäller lands-
ting och kommuner: i respektive fullmäktigeförsamlingar, och statens 
medlemmar: på behörig tjänstemannaninvå.

I 4 § i förslag till ny förbundsordning finns information om förbundets än-
damål.

Finansieringen av ett samordninsgförbund fungerar på så sätt att var 
och en av de fyra myndigheterna bidrar med 25 % av medlen. Om flera 
kommuner deltar, ska den fjärdedel som de bidrar med fördelas mellan 
dem på det sätt som de kommer överens om. Varje deltagande myndig-
het bidrar idag med 945 500 kronor, totalt 3,78 miljoner kronor, till sam-
ordningsförbundet. Styrelsen för samordningsförbundet fattar beslut om 
vilka verksamheter/projekt som ska finansieras utifrån de mål och rikt-
linjer som är beslutade. Medlemsavgiften för kommunerna fastställs uti-
från antalet mantalsskrivna invånare inom åldersgruppen 18 - 65 år. För 
Malå kommer medlemsavgiften att uppgå till 85 841 kronor för 2019.

Som en följd av ovanstående krävs att kommunfullmäktige i Malå antar 
förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lappland.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson: Förbundsordningen för Samordningsförbundet 
Södra Lappland antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra Lappland antas.

-----
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§ 166 Dnr 2018.230/00

Fastställande av Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun

Regeringen uppdrog åt länsstyrelserna i maj 2013 att utarbeta regionala 
serviceprogram för perioden 2014 - 2018. Serviceprogrammet har till 
syfte att styra insatser för en god servicenivå i Västerbottens län. Läns-
styrelsen i Västerbottens län rekryterade en projektledare i juni 2017 för 
att arbeta med det regionala serviceprogrammet. För att ett service-
främjande arbete ska bli långsiktigt framgångsrikt och hållbart är mål-
sättningen att Västerbottens alla kommuner ska skriva kommunala ser-
viceplaner i samarbete med processledaren. 

Bedömning

Utvecklingsavdelningen har under året arbetat med att upprätta en Ser-
viceplan för Malå kommun. Detta är även den absolut första Servicepla-
nen för kommunen. Serviceplanen ligger även till grund för att Malå 
kommun och berörda kommersiella aktörer ska kunna ansöka om olika 
typer av stöd till sin verksamhet. Ett av målen med Serviceplanen är att 
både kvinnor och män samt unga och gamla ska ha likvärdig tillgång till 
service. Därför påverkas alla grupper av människor på samma sätt av 
beslutet att fastställa Serviceplanen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Serviceplan 2019 - 2020 
fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Serviceplan 2019 - 2020 fastställs.

-----
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§ 167 Dnr 2018.226/04

Information om uppföljning av SKL:s ekonomiska analys över Malå 
kommun 2016

År 2016 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en ekono-
misk analys över Malå kommun. Analysen innehöll värden från 2015 
års nyckeltal. Analysen har under hösten 2018 följts upp och en uppfölj-
ning och jämförelse med 2017 års nyckeltal är gjord.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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§ 168 Dnr 2018.234/04

Fastställande av Budget 2019 - Investeringsbudgetram 2019 samt in-
vesteringsbudgetplan 2020 - 2022, budgetramar 2019 samt budgetplan 
2020 - 2022, skattesats 2019

Eftersom 2018 är valår ska det nyvalda kommunfullmäktige fastställa 
budgeten för 2019. Därmed föreslås att tidigare fattade beslut om bud-
get 2019 fastställs.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 58, ly-
dande: ”Investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 
- 2022 fastställs enligt upprättat förslag.” fastställs. Kommunfullmäktiges 
beslut 2018-06-25, § 58, lydande: ”Till kommunstyrelsen och respektive 
nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom inves-
teringsramen.” fastställs. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 59, 
lydande: ”Budgetramar 2019 samt budgetplan 2020 – 2022 fastställs 
enligt upprättat förslag.” fastställs. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-
25, § 59, lydande: ”Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges de-
legation att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.” fast-
ställs. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 60, lydande: ”Skatte-
satsen för 2019 ska vara 23,40.” fastställs.

Lennart Gustavsson (V): Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 58, 
lydande: ”Investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 
2020 - 2022 fastställs enligt upprättat förslag.” fastställs. Kommunfull-
mäktiges beslut 2018-06-25, § 58, lydande: ”Till kommunstyrelsen och 
respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela 
inom investeringsramen.” fastställs. Budgetramar 2019 samt budgetplan 
2020 - 2022 fastställs med följande ändringar. Omsorgsnämndens bud-
getram 2019 utökas med 125 000 kronor. Kommunstyrelsens budget-
ram 2019 minskas med 125 000  kronor. Kommunfullmäktiges beslut 
2018-06-25, § 59, lydande: ”Till kommunstyrelsen och respektive 
nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom bud-
getramen.” fastställs. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 60, ly-
dande: ”Skattesatsen för 2019 ska vara 23,40.” fastställs.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Arne Hellstens förslag.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 58, lydande: ”Investerings-
budgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 2022 fastställs 
enligt upprättat förslag.” fastställs.

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 58, lydande: ”Till kommun-
styrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhets-
året omfördela inom investeringsramen.” fastställs.

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 59, lydande: ”Budgetramar 
2019 samt budgetplan 2020 – 2022 fastställs enligt upprättat förslag.” 
fastställs.

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 59, lydande: ”Till kommun-
styrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhets-
året omfördela inom budgetramen.” fastställs.

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 60, lydande: ”Skattesatsen 
för 2019 ska vara 23,40.” fastställs.

-----

RESERVATION

Lennart Gustavsson (V) och Siv Stenberg (V) reserverar sig mot beslu-
tet till förmån för Lennart Gustavssons förslag.
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§ 169 Dnr 2018.242/00

Fastställande av gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 11 att fastställa gemen-
samt reglemente för Malå kommuns nämnder och kommunstyrelsen.

Reglementet har ändrats under rubriken ”Kommunalråd”.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Gemensamt reglemente för Malå kommuns 
nämnder samt kommunstyrelsen fastställs att gälla från 2019-01-01. Ti-
digare fastställt gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
och kommunstyrelsen upphör att gälla från 2019-01-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommun-
styrelsen fastställs att gälla från 2019-01-01.

- Tidigare fastställt gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
och kommunstyrelsen upphör att gälla från 2019-01-01.

-----
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§ 170 Dnr 2018.243/04

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå 
kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-02, § 79 att fastställa bestäm-
melser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Bestämmelserna 
har reviderats under § 9, 10 och 18.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bestämmelser om ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda i Malå kommun fastställs att gälla från 2019-01-01. Tidi-
gare fastställda bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroende-
valda i Malå kommun upphör att gälla från 2019-01-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå 
kommun fastställs att gälla från 2019-01-01. 

- Tidigare fastställda bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtro-
endevalda i Malå kommun upphör att gälla från 2019-01-01.

-----
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§ 171 Dnr 2018.248/04

Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2018 - Malå/Nor-
sjö miljö- och byggnämnd

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd beslutade 2018-09-20, § 67 att an-
söka om att få ta kostnaden på 90 tkr för räddningstjänstens tankbil 
som en investering under 2018.
 
Inför överföringen av investeringsmedel 2017 - 2018 trodde nämnden 
att kostnaden skulle kunna tas på 2017, men då fakturan blev försenad 
fördes inte detta över till 2018 års budget. 

Generellt brukar tilläggsanslag under pågående år avslås när en nämnd 
begär utökning.

Bedömning

Därmed föreslås att denna investering beviljas som utökning för miljö- 
och byggnämndens investeringsbudgetram 2018. Kommunen har inte 
fullgjort och kommer inte att fullgöra alla planerade investeringar som 
den totala ramen för 2018 planerat för vilket gör att utrymme finns att 
utöka miljö- och byggnämndens ram för 2018. 

Konsekvensen om Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd inte beviljas ut-
ökning med 90 tkr blir att nämnden drabbas av ett underskott tillika 90 
tkr inom sin driftbudget 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Malå/Norsjö miljö- och byggnämnds protokoll, § 67/18.
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd beviljas ett 
tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2018 med 90 tkr.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd beviljas ett tilläggsanslag i investe-
ringsbudgetramen 2018 med 90 tkr.

-----
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§ 172 Dnr 2018.249/25

Försäljning av del av fastigheten Malå 7:22, mark vid vedplatserna – 
Gällivare Gummiverkstad AB

Gällivare Gummiverkstad AB är i behov av fler uppläggningsplatser för 
sina däckstommar och har ställt frågan om förvärv av ett markområde i 
anslutning till vedplatserna.

Bedömning

Malå kommun säljer del av Malå 7:22 enligt kartskiss till Gällivare Gum-
miverkstad AB.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Malå kommun säljer del av Malå 7:22 till Gälli-
vare Gummiverkstad AB enligt karta.

BESLUT

- Malå kommun säljer del av Malå 7:22 till Gällivare Gummiverkstad AB 
enligt karta.

-----
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§ 173

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 kommunstyrel-
sen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

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

Anställning och lönesättning av personal Maria Larsson
efter samråd med personalchef Marie Blomberg

Ann-Chatrine Lundmark

Upprätta avtal om måltidspriser med barn- Franz Weidl
och utbildningsnämnden, omsorgsnämn-
den samt Västerbottens landsting

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl Ulrika Grensell
lagen om färdtjänst § 6 – 10 Charlotte Hultdin

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

Gallring/avverkning av lövsly/buskar/träd/ Lars Grundberg
skog på kommunens mark dock högst till
ett belopp av 20 000 kronor (exkl moms) i
varje enskilt fall

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg

Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyr- Lars Grundberg
kan av/avslag på ansökan om förvärvstill-
stånd enligt jordförvärvslagen

Teckna, upphandla och anta anbud för Jim Lundmark
övergripande avtal som gäller för alla kom-
munens verksamheter (reseavtal, terminal-
glasögon, kontorsmöbler, företagshälso-
tagshälsovård)

41



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-11-13

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Bevilja/avslå ansökan om medfinansiering Jim Lundmark
av projekt upp till 20 000 kronor per projekt
/år

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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§ 174

Redovisning av meddelanden

Malå Energi- och Industri AB Protokoll 180911, 181016

Malåbostaden AB Protokoll 180912

Malå kommun/kommunstyrelsen Skrivelse till Malåbosta-
den AB om inköp av pre-
sentkort

Malå kommun/administrativa avd Svarsskrivelse till BGM 
om ny 150 kV-ledning 
mellan Bastusel och Arje-
plog - Vattenfall Eldistribu-
tion AB

Malå kommun/barn- och utbildnings- Beslut 180925, § 50 - In-
Nämnden formation - Lägesrapport 

Tjambo 180925

Malå kommun/kultur- och fritidsnämnden Beslut 180920, § 35 - In-
dexreglering av hyra av 
allaktivitetsanläggningen 
samt drift och skötsel av 
kommunens spontan-
idrottsanläggning till Tjam-
stanvallen AB

Beslut 180920, § 39 – 
Uppföljning biblioteksplan 
2017 - 2019 

PwC E-brev med information 
om att PwC fått i uppdrag 
av kommunens revisorer 
att genomföra en revi-
sionsgranskning av kom-
munens arbetsmiljöarbete

Norsjö kommun/trepartens renhållnings- Protokoll 181015
nämnd

Skellefteå kommun/gemensam över- Protokoll 181009
förmyndarnämnd
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Region Västerbotten/förbundsstyrelsen Protokoll 180927

Akademi Norr Protokoll 181011 samt 
powerpointpresentation.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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