
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-10-01
(18)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 – 14.20

Ajournering Kl 09.10 - 09.20 kaffe
Kl 10.20 – 10.25
Kl 12.00 - 13.00 lunch
Kl 13.00 – 13.25 personalchefen informerar om samverkansavtal

Beslutande Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V), 
Petter Lundström (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Jeanette Hallin (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Ulrika Renström, samisk handläggare, § 135
Catrin Björck, sekr Britt-Marie Sellman (S), ej tjg ers kl 8.00-13.35
Gunnar Harr, kultur- o fritidschef, § 129 Fredrik Iderström (V), ej tjg ersättare
Eva Öberg Öström, polisen, § 139

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag den 7 oktober 2019, kl 15.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 128 - 142
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-10-01

Anslag sätts upp 2019-10-07 Anslag tas ner 2019-10-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 128

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 129 Dnr 2019.84/10

Slutrapport om "Regler för användande av Malå kommuns fordon, ar-
betsredskap och drivmedelskort"

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04, § 76 att:

- Ärendet återremitteras mot bakgrund av ny inkommen skrivelse.

Bedömning

Utifrån den skrivelse som har inkommit har en ytterligare fördjupad 
granskning gjorts med hänsyn till innehållet i skrivelsen. I denna gransk-
ning utifrån den inkomna skrivelsen, har det inte framkommit något som 
förändrar de utredningar som personalchef och ekonomichef har upp-
rättat.

Den polisutredning om bedrägeri mot Malå kommun som har behand-
lats av åklagare har lagts ner med nedanstående lydelse:

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det ut-
redningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller 
de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utred-
ning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

Protokollsanteckning

Kommunövergripande samverkansgruppen (Vision och Kommunal) be-
slutade 2019-08-29, § 31 att överlämna en protokollsanteckning, lydan-
de:

Utredningen har nu pågått i flera månader där personal och system för 
rapportering har blivit granskade. Vi fackförbund i Malå kommun vill att 
denna genomgång och information som kommer till KS nu läggs till 
handlingarna. Våra medlemmar bör inte längre utsättas för att ytterliga-
re en gång granskas och känna oro. Arbetsgivaren har utifrån PVC:s 
granskning skärpt regler för fordonsanvändning och rapportering. Detta 
anser vi vara tillräckligt. Polisen har också gett sitt utlåtande. Se nedan.

PVC:

Utifrån den skrivelse som har inkommit har en ytterligare fördjupad 
granskning gjorts med hänsyn till innehållet i skrivelsen. I denna gransk-
ning utifrån den inkomna skrivelsen har det inte framkommit något som 
förändrar de utredningar som personalchef och ekonomichef har upp-
rättat.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Polisen:

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det ut-
redningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller 
de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utred-
ning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

Vision anser nu att detta läggs till handlingarna och att kommunchef 
och politiker går ut till allmänheten med ett förtydligande att vi nu avslu-
tar detta ärende.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens protokoll, § 76/19.
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 130 Dnr 2019.149/04

Delårsrapport, januari - augusti 2019 - Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsrapport för tiden 
januari – augusti år 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Delårsrapporten för tiden januari – augusti år 
2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns.

BESLUT

- Delårsrapporten för tiden januari – augusti år 2019 för kommunstyrel-
sens verksamhetsområde godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 131 Dnr 2019.147/08

Redovisning av investeringsprojekt

Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investe-
ringsprojekten för perioden januari – augusti år 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, BUN, ON, MBN, 
KFN

Utdragsbestyrkande

§ 132 Dnr 2019.148/04

Delårsrapport, januari - augusti 2019 - Malå kommun

Delårsrapport för perioden januari – augusti 2019 för Malå kommun har 
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ekonomisk uppföljning ska redovisas i kom-
munstyrelsens sammanträde 2019-11-12. Delårsrapporten godkänns.

BESLUT

- Ekonomisk uppföljning ska redovisas i kommunstyrelsens sammanträ-
de 2019-11-12.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Delårsrapporten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 133 Dnr 2019.151/04

Fastställande av Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i 
Malå kommun

För att planerings-, budget- och uppföljningsprocessen ska flyta under 
arbetsåret är det viktigt att alla inblandade - nämnder, styrelse, styrelser 
i kommunalägda bolag, enskilda politiker och tjänstemän - känner till 
när, hur och av vem olika beslut ska fattas, hur beslutsunderlag ska se 
ut, hur uppföljning ska gå till etc.

Bedömning

Budgetprocessen har förändrats i och med införande av resursfördel-
ningsmodellen och detta innebär en del mindre förändringar. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen i Malå kommun fastställs enligt upprättat förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommun 
fastställs enligt upprättat förslag.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 134 Dnr 2019.152/04

Fastställande av kommunstyrelsens internbudget 2020

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internbudget för kom-
munstyrelsens verksamhetsområde år 2020. 

Enligt dokumentet Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen 
ska internbudgeten vara beslutad i september/oktober månad.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Internbudget för kommunstyrelsens verksam-
hetsområde år 2020 fastställs. 

BESLUT

- Internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2020 fast-
ställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 135 Dnr 2019.146/00

Godkännande av Minoritetspolitisk handlingsplan för Malå kommun 
2019 – 2022

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (LoNM) ska 
det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla 
och utveckla sin kultur i Sverige. Från den 1 januari 2019 skärptes la-
gen och ställer nu högre krav på kommunernas arbete med att uppfylla 
de nationella minoriteternas rättigheter. Som förvaltningsområde ska 
kommunen anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete samt 
är skyldiga att på begäran lämna uppgift om dessa mål och riktlinjer till 
uppföljningsmyndigheten (Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm). 

Denna handlingsplan innehåller riktlinjer för kommunens arbete med att 
uppfylla de nationella minoritetspolitiska övergripande målen och kom-
munens inriktning att stärka den samiska befolkningens ställning i Malå. 
Handlingsplanen ska fungera som ett verktyg i det dagliga och långsikti-
ga arbetet för att uppfylla de rättigheter som samerna har för såväl poli-
tiker, kommunanställda och personer från de samiska grupperna.

För att uppnå de minoritetspolitiska målen krävs att kommunens olika 
delar samarbetar och att arbetet integreras i kommunens olika uppdrag.

Bedömning

Handlingsplanen följer intentionerna med den nya lagtexten LoNM 5b § 
(kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspo-
litiska arbete) och är ett dokument som kan integreras i andra styrdoku-
ment hos berörda verksamheter.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ulrika Renströms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Minoritetspolitisk handlingsplan för Malå kom-
mun godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Minoritetspolitisk handlingsplan för Malå kommun godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 136 Dnr 2019.156/04

Antagande av taxor för hemvård i Malå kommun

Omsorgsavdelningens kostnader för mat och tjänster har ökat, och om-
sorgsnämndens taxor för hemvården i Malå kommun behöver därför 
uppdateras för år 2020. 

Fasta priser för mat och tjänster behöver räknas upp med ca 2 %. Detta 
innebär att de nya priserna blir:

Service 215 kr/timme
Ledsagning 105 kr/tillfälle
Trygghetslarm 205 kr/månad
Korttidsboende (omvårdnad, service larm) 77 kr/dygn
Hyra korttidsboende 61 kr/dygn

Matkostnader för personer med beslut om bistånd enligt socialtjänstla-
gen:

Frukost 27 kr
Lunch 56 kr
Middag 52 kr
Fika 22 kr
Heldygnskost (samtliga måltider ovan) 123 kr
Månadsabonnemang 3 690 kr
Övriga matgäster 72 kr/portion
Distribution av mat 11 kr/tillfälle

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 74/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: Taxor 
för hemvården i Malå kommun antas att gälla från 2020-01-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Taxor för hemvården i Malå kommun antas att gälla från 2020-01-01.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 137 Dnr 2019.154/00

Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2020

Kommunfullmäktige ska besluta om sammanträdesdagar för 2020 och 
föreslås ha sammanträden den

9 mars
20 april
22 juni
26 oktober
30 november

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2020 fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2020 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
ON, BUN, KFN, MBN, Meni, 
Mabo

Utdragsbestyrkande

§ 138 Dnr 2019.153/00

Fastställande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2020

Kommunstyrelsen ska besluta om sammanträdesdagar för 2020 och fö-
reslås ha sammanträden den

18 februari
24 mars

2 juni
8 september
6 oktober

10 november

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2020 fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2020 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande

§ 139 Dnr 2019.155/10

Fastställande av samverkansavtal samt medborgarlöfte 2020 - 2022 - 
Malå kommun och Polisen

Polisen och Malå kommun har haft ett samverkansavtal/medborgarlöfte 
åren 2016 - 2018. För att utveckla samarbetet med polisen behövs ett 
nytt dokument för att få till en bra samverkan.

Bedömning

Polisen, genom Eva Öström Öberg, har upprättat förslag till samver-
kansavtal samt medborgarlöfte.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ärendet återremitteras för ytterligare bered-
ning.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslag på frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

BESLUT

- Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 140

Ordföranden informerar

- Fortsatt arbete med utfasning av enskilda vägar
 Kontakt med aktörer som Trafikverket, Vattenfall, skogsindustrin m fl

- Fortsatt arbete med utfasning av återvinningscentraler
 ÅVC på Malåborgs parkering kan omplaceras inom området

- Mötesanteckningar från beredningsmöten m m
 Finns tillgängliga på G
 Handlingar på hemsidan
 Samordning mellan styrelser, nämnder och bolag

- Inbjudan Tomas Eneroth
 Malå kommun har tillsammans med Malå Sameby inbjudit infrastruk-

turminister Tomas Eneroth till att diskutera samråd i samband med 
infrastrukturutveckling

- Här finns jobben
 Vecka 45

- Folkhälsoarbete
 Länsstyrelsen besöker 191008

- Samisk samordnare
 Avvaktar nyrekrytering till efter samiskt samråd 191014

- Regionbesök av finansminister Magdalena Andersson
 191028

- Regional/statlig närvaro i hela landet
 Besök av regionala nämndens nya ordförande 190926. Frågan drivs 

i samverkan med Region 10.

- Uppföljning mötesplats – Furugatan
 191001 kl 17.00

- Beredningen för regional utveckling (BRU)
 191002

- Psykeveckan i Malå
 Vecka 45
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr
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Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 141

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

Anställning och lönesättning av personal ef- Eva Oskarsson
ter samråd med personalchef Jim Lundmark

Marie Hedström

Beslut om anstånd med betalning av skuld Lina Dahlbäck
till kommunen, upp till 50 000 kronor i högst
3 månader

Upptagande av lån inom av kommunfullmäk- Lina Dahlbäck
tige fastställd ram för total lånevolym

Beslut om revidering av attestantförteck- Jim Lundmark
ningen

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl Charlotte Hultdin
lagen om färdtjänst § 6 - 10 Ulrika Renström

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

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2019-10-01

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 142

Redovisning av meddelanden

Nämnderna Delårsrapport, jan – aug 
2019

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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