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Mikael Abrahamsson
Kommunstyrelsens ordförande

Malå med allt så nära
– en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.

Malå kommun informerar näringslivet. Sprid gärna informationen 
vidare i dina nätverk och till dem du tror kan vara intresserad. 
Tack på förhand.

Nr 4 2017

Malå kommuns

Näringslivsnytt

Vintern har sannerligen anlänt till kommunen och julen närmar sig med stormsteg. 
Men det är inte bara julstjärnorna efter Storgatan som lyser upp kommunen just nu. 
Malå växer, som det ser ut nu har invånarantalet i kommunen ökat och vi är numera 
3.123 personer bosatta i kommunen.

Närings- och innovationsminister Mikael Dambergs besök på SGU i Malå och beslutet om utbyggnad av borr-
kärnearkivet med 4000 m2 ger framtidstro. 

Den fortsatta succén med temaveckan Här finns jobben innehåller inspirerande och kompetensutvecklande 
inslag samtidigt som kompetensförsörjningsfrågan sätts i fokus. Det går bra för näringslivet och arbetslöshe-
ten är låg i kommunen idag, vilket gör just kompetensförsörjningsfrågan central.

Under hösten har ett flertal företagsbesök genomförts med konstruktiva dialoger som är värdefulla för att hela 
kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas. Inför det nya året kommer företagsbesöken att ha en hög prioritet.

Malå kommuns ekonomiska situation är självklart betungande, men med fortsatt fokus finns ingen annan 
målsättning än en ekonomisk balans inför framtiden.  

                                                        God Jul och ett Gott Nytt År!
   

Kommunstyrelsens ordförande, 
Mikael Abrahamsson, har ordet
Hej ambassadör,                               
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Information från Málágen Kommuvdna – 
Malå Kommun, samisk förvaltningskommun

Innehåll

24 Amanda - årets unga företagare 
Hon har blick för guld och andra mineraler.
Amanda Scott, nyazeeländskan som 2011 kom 
till Malå som geolog och som blir kvar.
Med nystartat företag och prisad av kommu-
nen pekar framtiden uppåt.

18 Välkommen till Mässan och en succévecka
Föreläsningar och debatter varje dag. En 
heldag med Mässan ”Här finns jobben” där 
barn, ungdomar och vuxna fick chansen att 
möta delar av Malås företagare, instutioner, 
myndigheter och kommunen. Hellyckat!

22 Ministern lovar - SGUs kärnförråd byggs ut
Närings- och innovationsminister Mikael 
Damberg gjorde ett snabbesök i Malå. Med 
sig hade han beskedet om en storsatsning på 
SGU, med utbyggnad av kärnförrådet och löfte 
om nya tjänster vid platskontoret.

18 Upphandlingar i Malå kommun

3 Málágan Kommuvdna
Med fokus på samiska frågor i Malå, en av 
landets samiska förvaltningskommuner.
Lotta Rahme lärde ut skinngarvning.

1 Mikael Abrahamsson sammanfattar 
Malås kommunalråd, Mikael Abrahamsson, 
glädjs över de positiva vindarna i näringslivet.

8 High-Tech och Inredningsdesign
Möt äkta paret Walther och Zsuzsanna 
Bischof som 2009 slog ner bopålarna i Kron-
gård, 2,5 mil väster om Malå.
Med Walters yrkesbakgrund inom Formula 1 
och flyg–industrin och Zsuzsannas utbildning 
som inredningsarkitekt har de lyckats skapa 
en fugerande framtid för sig och barnen.
– Vi trivs med lugnet och ensamheten här.

29 TACK för i år!  God Jul och Gott Nytt År!

Kommunens upphandlare Anna Jansson infor-
merar om aktuella upphandlingar och vårens 
kurs för företagare.

Vidare var den samiska förvaltningskommunen en-
gagerad i Alla Tiders arrangemanget om historiska 
kartor med fokus på Malå. 

Ulf Lundström Skellefteå Museum var den som 
berättade under kvällen.

Under oktober har den samiska förvaltnings-
kommunen bjudit Malås äldre samer på mat 
i  Malåborg. En trevlig tillställning med god 
mat.

Oktober månad har annars varit en månad 
med olika föreläsningar.   

Vi startade med Bertil Marklund som berättade vidare 
om skogssamernas situation under tiden 1800-1930.  I 
Bertils tidigare föreläsning berättade han utifrån sin 
avhandling från 2015 om skogssamerna (Det milsvida 
skogsfolket) och då berättade han om perioden före 
1800.
I forskningsarbetet med perioden 1800-1930 har han 
fokuserat på hur staten kom att påverka skogssamer-
nas lappskatteland.

Bild från Bertil Marklunds föreläsning på Malå bibliotek

Bertil bertättade hur hans forskningning är upp-
lagd, att använda sig av vad staten själv sagt i sina 
dokument och hur statens åtgärder påverkade det 
enskilda lappskattelandet     .

Sista föreläsning i oktober månad var om hur man 
garvar skinn på olika sätt med Lotta Rahme. 

Hon berättade utifrån sin egen erfarenhet och sina 
besök som hon har gjort hos ainufolket, i Japan, sam-
er i Sverige och Norge, inuiter i norra Kanada samt 
indianer även de boende i Kanada.

På eftermiddagen erbjöds samiska slöjdare att vara 
med på en workshop tillsammans med Lotta.

Lotta Rahme, kunning slöjdare höll i en uppskattad workshop

Gustav Hermelins karta från 1795

Ulf Lundström, Skellefteå Museum

16 Lotta Gröning– vinnare blir landsbygden
Journalisten Lotta Gröning spådde framtiden 
i ett välbesökt temasemimarium. Utflyttningen 
från städerna är inte längre någon utopi.

Oktober/Gålggademánnuo

Allt om skinngarvning

Allt om skinngarvning



4 5

8 träffar för dig som har tankar på att starta företag eller har en idé som du funderar på att utveckla 
till en affärsidé.
Start: Torsdag den 18 januari klockan 18.00. Vi håller till på Malå Kommun, konferensrum Jupiter. 
Vi börjar med fika, så meddela gärna oss om du önskar specialkost. 
Vi fortsätter med att lära känna varandra, pratar om mål och förväntningar.
Malå kommun presenterar programmet och informerar om upplägget. 
Medverkar gör även några befintliga företagare i Malå kommun.   
Nr 1: 18 januari Uppstartsmöte. Företagare medverkar.    
Nr 2:  1 februari  Affärsidé
Nr 3: 15 februari   Affärsplan och budget./ RevisorCompaniet
Nr 4:  1 mars Bokföring, moms mm. /RevisorCompaniet
Nr 5: 15 mars Marknadsföring /varumärke. / Reine Sundqvist  
    Kommunikation och Media  
Nr 6: 27 mars  Bolagsformer, avtal och offerter./ RevisorCompaniet 
  Företagare i Malå medverkar
Nr 7: 13 april Skatteverket informerar
Nr 8: 27 april  Avslutning med studiebesök på Malåföretag
I programmet ingår även ett seminarium med Länsstyrelsen gällande företagsstöd.
Anmälan: Peder Johansson, 070-344 55 68, peder.johansson@mala.se

- mentorer och adepter besöker chefer och ledare i Luleå.
Regionalt serviceprogram, serviceort och lokal handlingsplan/serviceplan
En förutsättning för att de regionala serviceprogrammen (RSP) ska kunna ligga till grund för stöd till kommer-
siell service, enligt förordningen 2000:284, är att programmen innehåller urvalskriterier för att bevilja stöd. 
Ett av dessa är att kommunerna pekar ut strategiska serviceorter i kommunen. 

Enligt RSP definieras strategisk serviceort enligt följande 
”en ort som av kommunen utpekats som särskilt viktig för tillgången till service i ett område. Också i andra 
serviceorter tillhandahålls service av olika slag.” 
Med utgångspunkt av analysen i vår RSP har fyra insatsområden identifierats och prioriterats. Insatserna som 
programmet omfattar är fokuserade på de geografiska områdena där service-tillgängligheten är eller riskerar 
att bli otillfredsställande. 
1. Stöd till kommersiell service 
2. Samordnings- och samverkanslösningar 
3. Ny teknik och innovativa servicelösningar 
4. Ny kunskap och kompetensutvecklingsinsatser. 

Enligt riktlinjer för framtagandet och genomförande av regionala serviceprogram ska programmen utformas 
så att det går att följa upp och utvärdera. Varje år ska en handlingsplan utarbetas där det framgår vad som 
ska utföras, när och av vem – den ska utvärderas vid årets slut.  Malå kommun har påbörjat arbetet med lokal 
serviceplan. Målet är att utveckla långsiktigt hållbara servicelösningar, nya samordnade servicelösningar, nya 
mötesplatser för service, en god allmän servicenivå för medborgare och företag.  
I vårt regionala serviceprogram står det att kommunerna har ett ansvar att planera varuförsörjningen på ett 
sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. I den lokala serviceplanen bör kommunens service och service-
nivå beskrivas så att kommunmedborgarna får klart för sig vilken service man kan förvänta sig. 

Arbetsgrupp
Ethel Cavén och Anna Karin Horney, Utvecklingsavdelningen. 
Kristina Lindström har anställts av Länsstyrelsen i Västerbotten som ett processtöd för det regionala service-
arbetet gentemot kommunerna. En av arbetsuppgifterna ska bland annat vara att initiera och vara ett stöd vid 
upprättandet av aktuell varuförsörjnings- serviceplan i respektive kommun. Malå kommun avser att i proces-
sen samarbeta med Norsjö kommun, Sorsele kommun och Arjeplogs kommun.

Medborgardialog
Framtagningen av den lokala serviceplanen kräver dialog och förankring. Därför har vi planerat in ett antal 
träffar i byar och samhället för att diskutera; 

a) Vad är det som avgör om en ort i din kommun är särskild viktig för tillgången av service? 
 Pendling, demografi, besöksnäring, kollektivtrafik, bredband, näringsliv mm.

b) Hur definierar vi en strategisk serviceort i vår kommun? 

c) Vilken service kan kommunmedborgare erbjudas i den strategiska serviceorten? 

d) Vilken service kan kommunmedborgare erbjudas i serviceort/servicenod/servicepunkt? 

e) Det finns ett investeringsstöd för kommersiell service. Stödet kan utgå till dagligvarubutiker, drivmedels– 
 anläggningar och servicepunkter. Vad är en servicepunkt? Vilka olika serviceslag bör ingå i en gemensam  
 definition av servicepunkt i vår kommun/län? Om exempelvis en butik väljer att samverka med kommunen  
 kallar vi det då för servicepunkt? 

Vi ses i: 
Adak - onsdag den 7 februari, kl 18.00-19.30 i fd skolan.
Springliden – torsdag den 8 februari, kl 18-19.30 i Springlidens byastuga.
Svedjan - onsdag 14 februari, kl 18.00-19.30 i föreningslokalen.
Rökå – torsdag den 15 februari, kl 18.00-19.30 i Byarnas Hus.

Vi bjuder på fika!

Varmt välkommen hälsar Utvecklingsavdelningen

26 Malådagen i Stockholm

Kom och träffa och lyssna till arbetsgivare och kunder 
– ”business to business” inom olika branscher. 
Möt smaker, människor, jobb, kultur, utbildning, fram-
tid och möjligheter. 
Kom som du är. Stanna hela dagen om du vill!

Programmet pågår fredag den 26 februari mellan 
kl 07.30-15.00. Vi startar med Gomorron Malå! Och 
fortsätter med föreläsningar, utställande företag, 
forskning mm. Vi avslutar med After Lunch.
Plats: Region Västerbottens kontor, Kungsgatan 60

Söker du förändring, en trygg miljö, utmaningar och utveckling? 
Eller vill du bara hitta hem? Välkommen att upptäcka Malå! 
Välkommen att återvända till natursköna Malå! Här är mycket lite enklare när det 
kommer till att bo och leva. Och du får mer pengar över!

30 januari Malå kommun deltar på Uniaden i Umeå
31 januari Bygdemedel – sista dag för ansökan 
Läs mer här: http://www.mala.se/?id=15679         

Hela programmet är öppet för alla – först till kvarn dock, begränsat antal platser. Välkommen!
Företag! Önskar ni använda tillfället för möten med potentiella investerare, återförsäljare, nya medarbeta-
re, kunder. Boka lilla grupprummet och gör oss sällskap under dagen!

23 februari Mentorprogram Malå  

Syftet är att erbjuda en möjlighet för kvinnor med 
svensk bakgrund och invandrarkvinnor att träffa 
varandra och utbyta erfarenheter. Vi välkomnar 
kvinnor i alla åldrar och med olika utbildnings- och 
yrkesbakgrund. WoW-nätverk finns på flera platser i 
Sverige. Många nysvenskar umgås inte med svenskar 

och vice versa. Vi har mycket att lära av varandra. 
Träffarna äger rum sista onsdagen i varje månad. 
Föreläsare och inspiratörer bokas utifrån gruppens 
önskemål. Utvecklingsavdelningens förhoppning är 
att dessa möten kommer att gagna deltagarna, vilket 
hela samhället tjänar på. 

Första träffen äger rum onsdag den 31 januari kl 18.00 - 19.30 på Dungers.

31 januari  Start - Malå WoW – Women on Wendnesday - 
ett kvinnligt nätverk som stärker ’varandra’ och Malå 

22/2 Gomorron Malå, dagens värd LRF Norsjö/Malå, dagens tema: Digitalisera och öka försäljningen
22/3 Gomorron Malå, dagens värd Företagarna Malå, dagens team: Gomorron Malå på företag
26/4 Gomorron Malå, dagens värd Gold of Lapland, dagens team (preliminärt): Möjligheter till småskaligt  
 företagande inom turism- och besöksnäring / Mervärde Malå – tillsammans för turismutvecklingen

07.30-09.00 Gomorron Malå, tema Bo leva och verka i Malå
09.30-11.00 En god investering - arbeta och investera i Malå
Panel 1 (45min) kompetensförsörjning, framtida behov
Panel 2 (45min) investerings- och framtida möjligheter

1.30-13.00 Mingellunch med miniMalåmässa
13.00 After lunch  Seminarium 1
 Seminarium 2
14.00 Avslutning

 ”Gomorron Malå” – prelimärt program våren 2018

Aktuellt vintern 2018, exempel:
Start 18 januari - MALÅ FÖRETAGARSKOLA! 

mailto:peder.johansson@mala.se
http://www.mala.se/?id=15679
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Kvinnor och män i belysning – tema hälsa

Vi blir fler i kommunen!

Ohälsotalet i Västerbotten är högre än i riket, ohäl-
sotalet har ändå gått ned i alla kommuner de senaste 
tio åren. Ohälsotalet är lägre för män än för kvinnor i 
riket, detsamma gäller för länets alla kommuner.

Andelen överviktiga är större bland män och ande-
len med fetma något större bland kvinnor. Fler män 
än kvinnor har riskabla alkoholvanor och fler kvinnor 
än män röker dagligen, detta gäller både för länet 
och riket. Både kvinnor och män i länet röker dock 
mindre jämfört med riket.

Fler män än kvinnor anmäler arbetsskador. I nio av 
länets kommuner anmäler dock fler kvinnor än män i 
någon åldersgrupp arbetsskador. 

Både sjukfall över 29 dagar och de över 180 dagar 

är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män i 
länet, antalet långa sjukfall har dock minskat de se-
naste tio åren. Det är vanligare bland kvinnor än män 
att ha sjuk- eller aktivitetsersättning. 

Kvinnors höga ohälsotal i länet väcker frågor av 
stor vikt om både utformningen av arbetsmarknaden 
och fördelningen av hemansvar samt hur kvinnors 
och mäns behov tillgodoses inom vård och omsorg.  
 
Källa: Kvinnor och män i belysning 1996-2016, Kvinnor 
och män i belysning 2017 (Information plockad från 
Nyhetsbrev från sakområde jämställdhet. Samhällsut-
vecklingsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten)

Boendekurs för nysvenskar - en populär utbildning ochträffpunkt
Malåbostaden och ABF har under hösten genom-
fört en ”Boskola” för nysvenskar i Malå. Kursledare 
var Tewoldebrhan Tegegne från Norsjö som har lett 
liknande kurser på flera orter i Västerbotten.

I utbildningen har ingått moment som; att bo i 
lägenhet, använda spis och tvättmaskiner. 
Brandvarnare och att använda släckare och brandfilt. 
Sopsortering m.m.
– Kultur och livstil skiljer sig förstås mellan olika 
länder och levnadsnivån också, konstaterar Tewol-
debrhan Tegegne. Fördelen med kursen är att vi kan 
prata  på deras hemspråk och möta dem på rätt nivå.
– Vi har också pratat om vilka hänsyn man måste ta 

till sina grannar  och lite om svenska seder och skick.
–Det har varit en positiv atmosfär och många är verk-
ligen glada över att ha fått den här introdutionen. 
Det har gjort dem mer trygga med att bo och agera 
som grannar i sina lägenheter, säger Tegegne.

På ABF jobbar Ann-Sofie Strandgren som verksam-
hetsutvecklare.
– Det har varit jätteroligt att ha dem här. Vi har bara 
goda erfarenheter av de 12 träffarna i Boskolan.
–Inte minst viktigt har varit att de fått en inblick i hur  
studieförbunden arbetar och vilka möjligheter till 
kurser och vidareutbilning vi kan erbjuda.

En av kursdeltagarna tar emot sitt kursintyg. –En bra kurs, tycker hon. – Alla blir mer trygga med sitt lägenhetsboende, säger Tewoldebrhan Tegegne.

Upphandling Malå kommun

E-avrop.se är vår avtalsdatabas där vi lägger ut Malå kommun med 
bolagsupphandlingar.
Vi jobbar hårt med att komma ut med ytterligare upphandlingar 
och med att öka beställarkompetensen i organisationen. 
Aktuella upphandlingar 
•  VVS
•  Larm, äldreboenden
•  Fastighetssystem (Malåbostaden)

Upphandlingar på gång 
•  Företagshälsovård 
•  Datorer
•  Mobiltelefoner
•  Kylservice
•  Elservice
•  Mattläggning
•  Industriförnödenheter
•  Smidestjänster

Övrigt
Vi tar tacksamhet emot frågor/funderingar/input inför den utbildning vi ska genomföra i februari 
2018 för att bäst möta det faktiska behovet. Bara kontakta Anna. 
Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överpröv-
ningsfrågor

En särskild utredare ska göra en översyn av de bestämmelser i lagen om offentlig upphandling 
och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna som reglerar upphandlingar under EU:s 
tröskelvärden, dvs. sådana upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven om offentlig upp-
handling eller om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, trans-
porter och posttjänster. Syftet med översynen är att utreda hur regelverket kan

göras enklare och mer flexibelt. Utredaren ska lämna förslag till hur regelverket kan utformas. 
Utredaren ska vidare överväga om motsvarande regelverk bör införas också för sådana upphand-
lingar under tröskelvärdena som regleras i lagen om upphandling av koncessioner och lagen om 
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. I uppdraget ingår att beakta såväl upphandlande 
myndigheters och enheters som leverantörers intressen, bl.a. små och medelstora företag och 
idéburna leverantörer.
Ansvarig: Finansdepartementet, Regeringen
Ladda ner:
Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överpröv-
ningsfrågor, dir. 2017:69 (pdf 175 kB)

Kontakt
Tveka inte att höra av er vid frågor! 
Anna Jonsson
E-post: anna.jonson@mala.se, 
Tfn: 0953-140 56

Under 2018 kommer Malå kommun att ta emot 10 personer på anvisning från 
Migrationsverket, det kan vara både nyanländ från någon av Migrationsverkets 
anläggningar eller kvotflyktingar.

Vi hade samma tal för anvisningar under 2017 så vi hoppas de blir lika gott 
omhändertagna i Malå som dem vi tagit emot tidigare. Ju fler vi är som hjälps åt, 
desto bättre för alla.

Förutom dessa anvisade personer räknar vi med att ta emot anhöriga till 
människor som redan finns i vår kommun. Vi har i dag ca 5 pågående återfören-
ingsärenden för ensamkommande barn och utöver det så har vi lika många andra 
ärenden från vuxna som söker återförening med sina anhöriga. Det är viktigt att 
alla känner sig trygga. Vi ser mycket fram emot att framför allt våra ensamkom-
mande barn får hit sin närmaste familj och kan känna att de får en nystart i sina liv.

E-avrop.se
mailto:anna.jonson@mala.se
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Det är minus 26° och skorstensröken stiger spikrakt upp mot decemberhimmelen.
Inne i värmen på loftet i den gamla ladugården i Krongård  lyser flitens lampa. 
Här bollar äkta paret Walter och Zsuzsanne Bishopf ideér med varandra, i en
kreativ mix av hård High-Tech och mjuk, färggrann inredningsdesign.

De blandar Hi-Tech med spännande design

Walther Bischof  använder den senaste CAD-tekniken när han konstruerar maskindetaljer

För snart åtta år sedan lämnade paret framgångsrika kar-
riärer som företagare i mellaneuropa. Från basen i Ungern 
var målet  ett kronotorp i södra Lappland .
– Vi hade länge sett potentialen att flytta norrut. Med 
dagens teknik är egentligen avstånd och platsen där du 
jobbar ifrån inga problem, konstaterar Walter.
När så paret hittade det perfekta stället i Kron      gård, 
2,5 mil väster om Malå, gick flyttlasset.
– Här fanns allt vi behövde. Ett bra hus, flera garage med 
möjlighet att bygga verkstäder. En stor inredd ladugård 
med lagerutrymmen och en spatiös öppen ateljé på det 
inredda loftet.

–Det har blivit den ultimata arbetsplatsen för oss båda, 
konstaterar Zsuzsanna. 
Att det sen är ett par mil till tätorten har egentligen 
ingen betydelse. Med lite planering fungerar det alldeles 
utmärkt.
Vinsten är den lugna och kreativ miljön med tystnaden 
och naturen som omsluter Kronogård.

Med ena benet i racingvärlden
Walter har en gedigen bakgrund som maskin- och 
fordonskonstruktör. Förutom konstruktionsarbete  inom 
livsmdel-, maskin- och fordonsindustrin har det handlat

       

om extrema farter.
– Jag har jobbat med produktutveckling inom 
racing för både F1-stall och Roadracing. Vidare 
har jag ägnat mycket tid åt lösningar för  flyg–in-
dustrin. Speciellt då kring renoveringar av ädre 
veteranflygplan, som det finns gott om i melle-
neuropa.
Och kontakterna med kunderna har inte försvun-
nit trots att den marknaden nu finns tusentals 
kilometer bort.
– Ideérna finns i huvudet, ritningen och program-
meringen tas fram i datorn och produkten, ja den 
får blir färdig i någon av CNC- maskinerna.
Och leveranserna idag går snabbt över världen, 
oavsett om du sitter på en solig atoll i Söderha-
vet eller i ett kronotorp i snöiga Lappland.
– Jorden har aldrig varit rundare och avstånden 
kortare, konstaterar Walter.

Efter drygt 8 år i Sverige har Walter märkt av skillna-
der i ”tänk”.
– Man måste lära sig företagskulturen, hur man 
jobbar. Här är det mycket mer diskussion och möten. 
I många länder går hela processen mycket snabbare 
till beslut.  
Vilka miljör är då mera kreativa?
– Bra  ideér finns överallt. Men i slutänden måste man 
komma fram till ett mål och det tar olika lång tid. Vad 
som saknas är ibland någon som tar ansvaret, någon 
som kan ta beslut, menar Walter.
– Vi har ett gammal tyskt ordspråk. ”Chefen har alltid 
rätt, men har också alltid fel”.

– För mig var det svårare, konstaterar Zsuzsanna.
Att introducera barnen i skola och förskola. Att ta hand 
om de flesta sysslorna i hemmet och sen försöka etablera 
sig på en helt ny marknad var en utmaning.
I börja var språket ett problem.
– I mitt yrke är kommunikation helt avgörande. I design-
arbetet handlar det mycket om psykologi. Att kunna 
förklara känslor och nyanser. Det är svårt att snabbt 
etablera kontakt med kunden och förklara ideér om man 
saknar språket.

Ytterligare ett hinder var upptäckten att marknaden 
för en inredningsarkitekt inte är stor i inlandet. 
– Men här finns potential, jag har erfarenhet och idéer 
och när jag erövrat svenskan öppnas fler dörrar.
Dörröppnaren för Zsuzsanna blev skyltfönsterdekoration. 
– En liten nisch som öppnades för mig hos en butik i 
Sorsele och det har funkar bra. Ägaren och kunderna 
uppskattar det och för mig är det en utmaning.

Från butiksdesign har uppdragen spridit sig. Många 
malåbor har kommit i kontakt med hennes designlösning-
ar på mässor och publika arrangemang på torget och i 
Sjöparken i samhället.

– Vi ska se, vi jobbar på med våra grejer och vi trivs här, 
säger Zsuzsanna
– Även om vinterperioden är lång, 
inflikar Walter.
– Men mildvädret och regnet vid kusten 
är inget vi längtar till. Då är kyla och ett 
ordentligt snötäcke något vi föredrar.

Ni har tre barn, har det aldrig varit 
några problem att bo så avsides.
– Nej, skolgången har fungerat bra och 
de har vänner. Men vem vet vad de har 
för planer som vuxna
– De behärskar flera språk; svenska, 
ungerska, tyska och skolans engelska.– 
Sonen, 19 år, är på god väg i sin yrkes-
karriär, Farfar är jordbrukare i Schweiz  
och det har inspirerat honom i yrkes-
valet. Han går sista året på Forslunda    
gymnasiet i Umeå.
– Vart han sen tar vägen det vet man 
aldrig, konstaterar både föräldrarna.

Språket – en nyckel för att lyckas

Framtiden i Krongård

Med er erfarenhet av att ha jobbat och bott i olika länder, 
finns det något som ni skulle vilja utveckla i Malå?
– Varje dag har vi små diskussioner runt middagsbordet 
om dagens händelser. Och ibland kommer det upp tankar 
på hur vi skulle kunna göra Malå bättre. Hur vi helt enkelt 
skulle kunna få en bättre miljö att bo och utvecklas i, här i 
kommunen, säger Walter.
– Men då måste hela samhället var med och engagera sig.
– På små orter i ex. Schweiz går ibland företagare och 
hantverkar ihop och löser problem som inte kommunen 
tar tag i. Det kan var att bygga något för barnen, rusta 
upp och måla ett hus/lokal. Tillsammans gör man under-
verk och gemenskapen stärker samhället.
– Turistservicen skulle kunna utvecklas. Kolla på Finland 
hur mycket turister som kommer dit på vintrarna. 
– Malå har egentligen allt, men kvalitetsmedvetandet 
måste upp. Service, mat, fritidsprogram och infrasturktur 
ska toppas. Nöjda gäster är bästa reklamen även bland 
turister, 
– Varför inte julmarknad på torget? Många är imponerade 
av de tyska julmarknaderna, men de är bara ett sätt för 
folk att träffas. Egentligen inte så mycket handel. Men 
när man ändå är där så slinker det ner lite dryck och man 
köper kanske en produkt. 
– Så varför inte låta torget bli en träffpunkt. Vill vi så kan 
vi i Malå utveckla storverk, hälsar Zsuzsanna och Walter.

Familjen Bischof  tr.v Walther, Laura, mamma Zsuzsanna och Krisztina. På bilden saknas 19-årige sonen Michael.

Zsuzsanna Bischofs installation på torget i Malå blev både uppmärksammad och uppskattad.
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Information från Näringsdepartementet, Regeringen

Som ni eventuellt har fått kännedom om har re-
geringen i budgetpropositionen för 2018 gått fram 
med ett förslag om utvidgat så kallat Växa-stöd för 
att minska trösklarna för de minsta företagen att 
ta steget att anställa sin första person. Näringsmi-
nistern och hans stab har fått information om att få 
inom företagarkollektivet känner till det utvidgade 
Växa-stödet och vill att fler ska känna till det.  

För att så många som möjligt av målgruppen inom 
företagsstocken ska få kännedom om reformen och 
möjligheten till stöd får ni gärna sprida information 
om det utvidgade Växastödet för att så många som 
möjligt ska känna till rätten till stödet och kommu-
nicera det till andra företagare som ni kommer i 
kontakt med. 

Lagstiftningen kommer gälla från 1 januari 2018, 
men även anställningar som påbörjas mellan 1 april 
och 31 december 2017 får rätt till nedsättningen - 
dvs man har rätt till stödet redan från 1 april i år för 
anställningar som gjorts från och med då och som 
uppfyller övriga krav. 

Idag omfattar Växa-stödet enskilda näringsidkare. 
Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 
omfattar även handelsbolag med högst två ägare 
samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en 
anställd som också är delägare eller närstående till 

delägare. Förslaget innebär att arbetsgivaravgifter 
och allmän löneavgift sätts ned från 31,42 % till 10,21 % 
för den första medarbetaren i dessa företag. Där-
med ska endast ålderspensionsavgiften betalas vid 
dessa anställningar. Nedsättningen gäller under 
högst tolv månader och till den del ersättningen till 
den nyanställde inte överstiger 25 000 kronor per 
månad. Lagstiftningen är tillfällig och kommer att 
gälla mellan 2018-2021. 

Om det finns frågor finns mer detaljer här: på 
Verksamt.se https://www.verksamt.se/om-verksamt/
nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpM-
HH7zZQ6q/10183/NYHET_VAXA_STOD  ,

 http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagrads-
remiss/2017/06/utvidgat-vaxa-stod-for-den-forst-an-
stallda--sankta-arbetsgivaravgifter-for-aktiebo-
lag-och-handelsbolag/
samt på Skatteverkets hemsida: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisa-
tioner/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskat-
teavdrag/vaxastodtillfalligtsanktarbetsgivarav-
gift.4.361dc8c15312eff6fd37447.html 

Poovalapillai Raveendisa, Malå
Malå har verkligen blivit vårt hem. 
Vi har köpt hus och har båda jobb.
Bra grannar, Malåborna är snälla och 
vi uppskattar lugnet här.
Vad som saknas; ett störe utbud av 
affärer, men eljest är det bra.

Ferewoini Fekadu, Malå
Jag är glad över lugnet. Det är så 
rogivande här. Sen sju år jobbar jag på 
hotellet och trivs bra.
Då och då reser jag iväg, men uppskat-
tar att komma hem till Malå igen.
Jag saknar faktiskt INGENTING!

Därför gillar vi Malå ...

Mikael Boman, Malå
Jag vill bo här för att det är tryggt, 
vackert. Bra service utifrån mina 
behov. Alla känner alla och det är 
bra tycker jag. Det finns faktiskt 
arbetstillfällen till nästan alla.
Tror att vi har låg arbetslöshet.

Helena Larsson, Setsele
Tryggheten, jämfört med stor-
stad. Malå är den ”lilla staden”.
Vintern är viktig och att ha 
syssättning, arbete i kommunen 
och slippa långa resor, Sen inte 
minst, en värdefull fritid.

Utredaren ska bland annat:
• identifiera åtgärder som på marknadsmässig grund kan stimulera teknikutvecklingen och utvecklingen av 
nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering, exempelvis vita certifikat.

• göra en bred genomgång av befintliga erfarenheter, såväl nationellt som internationellt.

• belysa eventuella hinder som föreligger för en utökad elektrifiering av transportsektorn.
Utredaren bör samråda med berörda myndigheter, bland annat Energimyndigheten, Energimarknadsinspek-
tionen, Boverket, Naturvårdsverket, och andra relevanta aktörer såsom Forum för Smarta elnät, Fossilfritt Sve-
rige m fl.  Genomförandet av uppdraget ska även ske i dialog med andra relevanta utredningar samt berörda 
delar av näringslivet, den offentliga sektorn och andra berörda aktörer.
Utredningen ska delredovisa hinder, lösningar och erfarenheter från befintliga styrmedel senast den 28 febru-
ari 2018. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2018.

• Kommittédirektiv: Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten.
En särskild utredare ska utreda och analysera om det finns insatser eller åtgärder som på ett mer ändamåls–
enligt sätt än i dag kan säkerställa att det finns tillräckliga säkerheter för efterbehandling och andra återställ-
ningsåtgärder vid gruvverksamhet.

Ladda ner:
Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten, Dir. 2017:59 (pdf 189 kB)

I uppdraget ingår inte åtgärder inom skatteområdet. Syftet är att minimera risken för att staten ska behöva 
stå för dessa kostnader. Ambitionen är att Sverige ska stå starkt som gruvnation och vara ett föregångsland 
för en miljömässigt hållbar gruvnäring och avfallshantering. Verksamheten ska inte överlämna ekonomiska 
åtaganden till staten för en skadad miljö.

Information från Miljö- och energidepartemetet, Regeringen

En särskild utredare ska identifiera eventuella hinder som kunder i form av hushåll, mindre 
företag och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av små-
skalig förnybar elproduktion och lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas.
Ladda ner:
Utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring 
för mindre aktörer, Dir. 2017:77 (pdf 221 kB)

Utredaren ska bland annat:

• ge förslag på hur nuvarande system för säkerheter kan förbättras

• identifiera förutsättningar som kan påverka säkerhetens storlek och form

• ta fram förslag för att säkerställa att säkerheten är tillräcklig när den behöver tas 
i anspråk

• föreslå andra modeller för kostnadstäckning i det fall nuvarande system inte 
anses ändamålsenligt

• översiktligt redovisa modeller för kostnadstäckning i andra länder av intresse

• analysera konsekvenserna av nu gällande och föreslagna bestämmelser om 
säkerhet i en konkurssituation

• lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Verksamt.se
http://
http://
http://
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/06/utvidgat
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/06/utvidgat
http://
http://
http://
http://
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Magnus Pålsson. 
På agendan är näringslivs- och rekryteringsmässan 
Här finns jobben. Tillsammans för kompetensför-
sörjningen i Malå. 

Skotersäsong! 
Utvecklingsavdelningen möter Andreas, ansva-
rig för Nila Fritid i Malå. Ny och större butiksyta, 
verkstad och lager. Kunskap, engagemang och 
service ger kundnytta och resultat.

Najed Sebae, 
ägare av Dungers café. Vi önskar 
Najed välkommen till Malå och 
lycka till med verksamheten. 

Garagebesök & företagardialog. 
Kommunchefen och Utvecklingsav-
delningen möter Sixten Påhlsson, 
Påhlssons Åkeri - ’still going for Malå!

Marika Lindahl, 
frisör och företagare, 
Studio 8. Därför Malå! 
’En bra plats för att driva 
och utveckla företag. Ett 
tryggt samhälle och ett 
gott liv.’ 

Ingela och Kajsa på Nystedts -
 välsorterad klädbutik & café Gräddhyllan med hembakat 
fikabröd. Företagardialog, på agendan: Handels villkor - 
utmaningar och möjligheter i Malå. Konceptet tjejkväll, nya 
idéer, arbetskläder - en eloge till ortens företag som handlar 
arbetskläder lokalt! 

Team Malå Plåt.
Företagardialog. Upphandlingsklimatet upplevs bättre, 
jämfört med förra året. 
Inflyttning, den låga arbetslösheten i Malå, behovet av 
kompetens diskuteras. Malå Plåt och samarbetet med 
Gustavssons Åkeri är en framgångsfaktor.

Gudrun på Burvalls,
 -bok & kontor, lek 
& present, smått 
& gott, kvalitet & 
tradition. Nästa år 
80 år! Företagardi-
alog. Upphandling, 
digitalisering, mm 
diskuteras. 

Mikaela Nordlund, 
restaurangchef Frasses. 
Ung ledare i Malå, heja!

Impulse Radar, 
Utvecklingsavdelningen möter tillsammans 
med Lotta Gröning företaget Impulse Radar. 
Innovationsföretag med världsmarknad och 
huvudkontor i Malå.

Jörgen Hultdin, 
Utvecklingsavdelningen 
möter tillsammans med Lotta 
Gröning Hultdins System. 
Jörgen Hultdin, 3:e gene-
ration, vars farfar är en av 
grundarna, informerar.  
Imponerande verksamhet 
med Nordamerika och Tysk-
land som främsta marknader.

Copperstone, 
satsar i Malå. Företaget söker ekonom/administratör/
controller med tillträde januari 2018. 
Välkommen till Malå och regionen.

Skellefteå Kraft, 
för konstruktiv 
framtidsdialog.

Lönås Gård och Handlarn i Adak. 
På programmet företags- och affärsutveckling, möjligheter till finan-
siering, kommunal serviceplan mm. Heja landsbygd!

Valentina och företaget LuCaRt. 
Valentina var en av deltagarna i Malå Företa-
garskola. 
Hon har startat eget företag och driver även 
en ny hantverksbutik på Storgatan 27B i Malå. 
Öppet: 15-18, vardagar. 11-14, lördagar. 
Utvecklingsavdelningen önskar Lycka till!

Malå levererar! Kattis och Uffe,
 Kattis Bod och Uffes Flugor & Fiske. Företagardialog. På 
agendan badhuset, upphandling, vikten att handla lokalt, 
information, gäddfiske, fiskekort/kommunkort, mm.

– Utvecklingsavdelningen möter
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Malå levererar
– så minns vi hösten

Utvecklingsavdelningen ansvarar för 
utredningsuppdraget Malåborg – Park Malåborg. 
Malå kommun - privatpersoner, tjänstepersoner och politiker omvärldsbevakar i Örnsköldsvik. 
Inspirerande dag på IVK (Individuell Växtkraft) ett socialt företag med olika verksamhetsgrenar 
och företaget Your Will, ett konsultföretag med ett fokus på socialt entreprenörskap för att 
främja regional utveckling. Aktiviteten sker inom ramen för förstudieprojektet Park Malåborg, 
finansierat av Skellefteå Älvdal. Tillsammans för utvecklingen av Malå!

I samma ärende 
(Park Malåborg) möter 
Utvecklingsavdelningen 
Rädda barnen, Umeå. 
För samverkan mellan 
socialt företag, förening 
och idéburet partnerskap.  
Fortsatt dialog i 
januari 2018.

 Bra uppslutning och intressanta diskussioner. Dagens värd 
Malå kommun, Inflyttar- och integrationsservice. 
Dagens moderator Oskar Sjölund, Malå kommun. 
Dagens gäster Aleksandra Simanovskaya, inflyttad från Ryss-
land till Malå, Franz Weidl, chef för restaurang Grytan, Jonny 
Falk, Guideline Geo, Najed Sebae, ägare av Dungers café. 
Tillsammans för en inkluderande kommun!

Starten på temaveckan Här finns jobben! fyllde B-salen 
på Malåborg. Framtiden är här. 
Patienten i fokus + ny teknik = möjligheter. 
Moderator Per-Daniel Liljegren, Region Västerbotten. 
Panel: Dr Peter Berggren, verksamhetschef Glesbygdsmedicinskt cen-
trum, Storuman. Andreas Lundqvist, teknikstrateg, Glesbygdsmedicinskt 
centrum, Storuman. Kurt Boman, senior professor, överläkare, forsknings-
enheten Skellefteå, VLL. Mona Olofsson, disputerad, biomedicinsk analy-
tiker, forskningsenheten Skellefteå, VLL. Helene Strandberg Mårtensson, 
kliniksamordnare Psykiatrin Södra Lappland. 
Kvällens kulturinslag: 
PANORAMA - författaren Åke Lundgren

Temakvällen satte Malåborg i gungning. 
Moderator Lennart Gustavsson, ordförande Georange.
I panel en Amanda Scott, konsult Scott Geological. Leif Bildström, geotekniker SGU Malå. Fred-
rik Sunqvist, teknisk konsult Sim Mine AB. Niklas Frank, områdeschef Boliden Mineral AB och  
Roland Antonsson, IF Metall Boliden Rönnskär. 
Kvällens kulturinslag: Matte och Sofia Svahn. 

Gomorron Malå med tema 
”Tillväxt och kompetensförsörjning genom inkludering”.

Digitalisering inom vården 
- fara eller möjlighet? 

Hard Rock Café - from Hard Rock to Heavy Metal. 

Möjligheternas Region i Malå. Här finns jobben! 
Omvärldsbevakning och kompetensutveckling 
på hemmaplan. Mats Westerberg, professor 
i entreprenörskap, Luleå tekniska universitet 
föreläste under temat Entreprenöriellt lärande. 
Även Kaarin Kivimäni, LTU Business medverkade 
i pedagogdialogen. 

Rädda Barnen 

Entreprenöriellt lärande
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Malå levererar
– så minns vi hösten

Under onsdagens temaseminarium på ”Här finns Jobben” gästades Malå kom-
mun av Lotta Gröning, Expressen, som var kvällens moderator. 
Panelen bestod av Adam Wikström, företagsrådgivare, Research Institutes of 
Sweden, RISE Småföretag. Jan Bidner, digitalstrateg och gamificationexpert, 
Sogeti. Johanna Nielsen, virtuell bolagsjurist, VD VirMeda AB. Och Lena Bruce, 
näringspolitisk strateg, Sveaskog. Inspirerande kväll minst sagt! 
Kvällens kulturinslag bestod av Minecraftspel i samarbete med Malå bibliotek.

Under temaveckan deltog Nilaskolans 
elever i åk 9 och IA i bussturer med 
information om Malås historia, ut-
veckling, arbetsliv och näringsliv med 
besök på bl.a 

Setra/Malå Såg, 
SGUs borrkärnarkiv, 
Malå Räddningstjänst 
Malå Blomsterhandel.

Under teamveckan arrangerades även 
föreläsning i Ledarskap, kommunikation 
och motivation med Ulf Sandström och 
Reine Sundqvist. 
Här genomgång av Jobbmatch-verktyget. 
Kompetensutvecklingstillfälle för deltagare 
i Mentorprogram Malå och utställare på 
Här finns jobben.

Morgonens värd var Gold of Lapland ekonomisk fören-
ing och föreläsningen gästades av över 100 personer. 
Inspirerande och tankeväckande – tillsammans för ett gott 
värdskap i Malå! 
”Värdskap är konsten att få människor att känna sig 
välkomna. Att utöva värdskap innebär att ha ett öppet, 
inkluderande förhållningssätt. Detta ger oss bättre förut-
sättningar att skapa meningsfulla möten och bygga goda 
relationer. När vi möter människor med respekt, värdig-
het och omtanke utvecklas vi som människor. Och när 
människor växer då blomstrar verksamheter och platser.”

• På Malå bibliotek kan du som är intresserad av att 
utveckla värdskapet hämta Jan Gunnarssons bok utan 
kostnad, välkommen! 

”Malå on Tour”

Gomorron Malå – med temat
”Värdeskapande Värdskap” inleder mässdagen – ”Här finns jobben”

Den tidiga morgonen startades med en föreläsning av Jan Gunnars-
son, grundaren till Värdskapet - Så skapar vi framgångsrika möten 
och relationer med kunder, kollegor och samarbetspartners. 

• Vill ni fördjupa diskussionerna i workshop-form tillsam-
mans med andra på er arbetsplats, eller i företagsöver-
skridande sammansättningar? 
Maria Larsson, diplomerad värdskapscoach kan, inom 
ramen för projekt INTILL, leda en två timmars workshop 
med er organisation, utan kostnad. 
Kontakta Maria, tel. 0953-140 57 eller 
maria.i.larsson@mala.se för bokning av lämplig tid.

Föreläsning i Ledarskap – med Jobbmatch-verktyget

mailto:maria.i.larsson@mala.se
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Mässan från insidan

”Här finns jobben” – ny succé för mässan med Malå och jobben i focus
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Prisade personer och företag

”Här finns jobben” – en mötesplats för människor som blickar framåt     
Engagerande föredrag Mässan på utsidan

Tack alla besökare och utställare för en fantastisk mässa!
Arbetsförmedlingen i Malå, Bockträsk Bröd, Boliden Mineral AB (Bolidenområdet), Caverion Sverige AB, Coompanion 
Västerbottens län ek.för, Folktandvården, Företagarna Malå, Hultdins system AB, Jobbmatchen, Leif Bergströms Måleri AB, 
LRF Norsjö Malå, LuCarT, Malå kommun, Malå Plåt AB, Norran, Persson Båt AB, Påhlssons Åkeri i Malå, Region Västerbotten, 
Digilyft, Reis & LTU Business, RevisorCompaniet, Sandströms Företagscoaching, Setra Trävaror AB, SGU, Skellefteå Älvdal, 
Skor och Sport i Malå AB, Studio 8, Svea Skog, Vildmarkscamp i Malå AB, 3D Foto i Lycksele AB.          

”Årets innovarionsföretag”, Impulse Radar repr. av Marcus Huldin. 
”Framgångsrikt och uthålligt entreprenörskap”, Björn Larsson.
”Årets unga företag”, Amanda Scott (se reportage sid. 24). 
samt ”Årets nybyggare”,Marios Verkstad, Adak (saknades).
Bild t.h. Blomstertack till mässteamet för engagerat arbete före, under och efter veckan.

ek.f�r
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Ministerbesök ger framtidstro hos SGU
Go’söndag Malå! 
Möjligheternas region i Malå. Mentorprogram 
Malå med adepter och mentorer under ledning 
av Elisabeth Jonsson och Britt-Marie Häggberg.

 Kunskap, engagemang, energi och nätverk 
ger resultat.    Tack alla! 

 Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker SGU i Malå. Ledning-
en med GD och platschef, informationsenheten vid SGU i Uppsala samt tjänste-
personer vid Näringsdepartementet var också i Malå. 

Beslut om utbyggnad av borrkärnearkivet med 4000 m2 ger framtidstro. 
Öppet seminarium i Laven. 
Ministern ’skypade’ även med elever vid Nilaskolan.

Fritidsgården Kosmos och Malå IF arrangerade 
inom ramen för Projekt Integrationsverkstad, som 
drivs av Inflyttar- och integrationsservice, en öppen 
temakväll om ”Kost, träning och hälsa”. Bland annat 
berördes vikten av att äta rätt för att må bra och 
effekter av kosttillskott och energidrycker. Föreläs-
ningen hölls av Maja Johansson, legitimerad dietist.
Tillsammans för Malå och en hälsosam framtid! 

Älskade barn, föräldrastödsutbildning, 
har som målsättning att ge ramar och 
tillfällen för diskussion och erfarenhets-
utbyte kring viktiga ämnen som barn, 
ungdomar och familj, vuxnas och föräld-
rarnas roll i uppfostran (detta med den 
”svenska modellen” som grund). 

Vi tackar våra kursledare Ann-Britt 
Stråge, Kristine Nilsson och Birgitta 
Sundqvist för bra samarbete och 
engagemang.

Processen med lokal serviceplan i Malå kommun är påbörjad. 
Länsstyrelsen kallar till Serviceverkstad nr 2 i Lycksele. 

Bra informationspunkter och dialog. Malå jobbar vidare i nära 
samarbete med Norsjö, Sorsele och Arjeplog. 
     Heja Landsbygd! 

Kören Qvitter sjunger in julen på Coop i Malå. 
Härligt juligt i Malå med julmarknad och skyltlördag. 

Fritidsgården Kosmos och Malå IF

Älskade barn

Kören Qvitter sjunger in julen

Lokal serviceplan i Malå kommun

Besök vid SGUs kärnförråd

Jerry Hedström och Leif Bildström, geotekniker vid SGU 
informerar närings- och innovationsminister Mikael Damberg 
om verksamheten vid kärnarkivet. Mikael Abrahamsson välkomnar Mikael Damberg.

Lunchträff vid SGUs kontor

Mikael Abrahamsson och riksdagsman Isak Frohm (s) Norsjö.

Fr.v geotekniker Leif Bildström, geolog Johan Söderhielm 
och geoteknker Jerry Hedström vid kontoret i Malå

Erika Ingvald enhetschef vid SGU i samspråk med 
SGUs Generaldirektör Lena Söderberg.

Välbesökt kvällsseminarium i Laven

Intresserade åhörare gladdes åt beskedet om satsningen på SGU i Malå.

Josef Ahlenius vd på Hultdins tog 
efter mötet chansen till en dialog 
med ministern.
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*Kiwi smeknamn för kvinnor på Nya Zeeland
** Mount Taranaki 2.518 m.ö.h.

Bor: i Malå.

Familj: Föräldrar och tre systrar i Nya Zeeland

Fritid: Inte mycket men jag älskar att baka.Lagar gärna god mat. 
Tränar, umgås med vännerg och går gärna på bio. Sen fotar jag 
mycket, det är kreativt och givande.
Senaste bok :  Tom Clancy, en amerikansk författare som i huvud-

sak skriver politiska och militära thrillers.

Film: Mordet på Orientexpressen  

Musik: Jag är allätare, lyssnar på det mesta.

Semester: Det blir oftast vid jultid som jag äker och hälsar på famil-
jej i Nya Zeeland. Det är ju sommar där när vi har vinter.
Men i år firar jag julenhelgen här i Malå.

Amanda Scott, geolog och ägare Scott Geological

Sträng kyla var det som mötte Amanda vid första besöket i Malå

Amanda Scott
... och Malå spelar en viktig roll för framtidens gruvnäring

Hon är en riktig Kiwi*. Född och uppvuxen på nordön, Nya Zeeland.
I glesbygd, inte så mycket folk. Ungefär som Malå. 
Landskapet är platt, öppet. ”Bushland”, med en aktiv vulkan** tätt inpå. 
Näst äldst av fyra systrar. Föräldrarna är farmare med 700 kor. Naturen 
står i fokus. Djuren, marken, årstiderna, kretsloppet, väderet... 

– Här finns SGU med kärnförrådet och en enorm 
kunskapsreserv. Gemene man i Malå förstår inte 
vilken betydelse SGU har för mieralbranschen.
Nu jobar hon som konsult åt flera framgångsrika 
företag som jagar framtidens mineraler.
– Kobolt, litium och grafit är heta just nu och 
med Nortvolts planerade etablering i Skellefteå 
har intresset blivit ”sky high”.
– Tänk att geologin häromkring innehåller så 
mycket av framtidens mineraler, säger Aman-
da och det riktigt lyser i hennes ögon när hon 
beskriver sitt arbete. 
– Jag fascineras fortfarandse av vetenskapen i 
geologin, kemin och fysiken. Kan inte få nog.
Men mest lockande är ändå det gömda, det 
gyllene GULDET.

– I Australien är det 
ganska lätt att hitta 
guld bara med att 
ta jordprover. Men 
i Sverige, är guldet 
dolt av morän och 
i berggrunden, 
konstaterar Aman-
da. Men det finns 
mycket mer guld 

här omkring och visst kittlar det att en gång få 
göra det stora fyndet som visar sig vara brytvärt 
och ge stor avkastning.

Prisad av kommunen
När mässan ”Här finns Jobben” hölls på Ma-
låborg i november blev Amanda inbjuden av 
kommunen. Till sin överraskaning kallades hon 
upp på scenen och fick ta emot utmärkelsen 
som ”Årets unga företagare i Malå”.
– Jag känner mig hedrad och uppskattad
av kommunen Inte bara för att fokus hamnade 
på mig utan mest för att de inser hur mycket 
geoföretagen ger tillbaka till kommunen i form 
av arbeten och pengainflöde. 
– Malå har ett så gott rykte ute i världen och jag 
hoppas att folk här inser det även nu, när det 
blåser lite snålt kring kommunekonomin.
– Blicka framåt och var positiv. Det här är en 
fantastisk plats på jorden, säger Amanda.

Hemlängtan. Inte alls
För trots att syskon och föräldrar längtar efter 
henne och har svårt att förstå varför hon bosatt 
sig i Lappland, 1,750 mil bort, tänker hon bli kvar.
– Jag har företag, jobb, eget hus, och vänner 
här. Malå är ju ett fantastiskt ställe att låta barn 

få växa upp i. Tryggt och nära till allt. Folk bryr 
sig om varandra och man vågar lämna bilen 
olåst utanför ICA.
– Det är livskvalié och mina närmaste börjar 
förstå att Malå är mitt hem nu.
Framtiden då?
 Jag hoppas mitt företag ska växa och att jag 
kan anställa medarbetare och att företaget 
framgent går bra. 
– Nu har jag dessutom fått mitt svenska med-
borgarskap så planen är att stanna i Malå.

Amanda Scott tar emot kommunens pris som ”Årets unga 
företagare” av Anna Karin Horney och fullmäktigeordföranden 
Ove Stenlund (s).

– Jag fick vandra några kilometer till borrplatsen. 
När jag kom in i värmen rann mascaran i svarta 
stråk nedför kinderna.
–Jag märkte inget, men borrarna kastade åt mig 
en trasa... och garvade.
– Det bröt isen och när jag sen fick visa att jag 
kunde jobbet, att jag är en kompetent geolog, så 
fick jag deras respekt.

Från anställd till egen
Efter några år där mineralbranschen gått upp 
och ner beslutade sig Amanda 2016 att starta 
eget. som konsult.
– Malå är ju ”the Spot” för oss geologer som job-
bar i Sverige så det var ett självklart val för mig

– Inte så konstigt att jag älskar att vara i fält. 
Pappa var den som lärde oss att vara ute, säger 
Amanda, tar luppen från ögat och lägger ner ett 
borrprov.

Amanda Scott är geolog. Sen nära 7 år tillbaka 
bor hon och arbetar i Malå, Och hon backar inte 
för att tala om att hon stormtrivs här.
– Jag är ingen stadstjej. Har bott i storstäder i 
västra Australien men det var inget för mig.
– Nej, jag älskar närheten här. Nära till allt. Allt 
finns ju här. Jobbet, service och vänner. Nära till 
städer och tre flygplatser bara en timme bort. 
Det är ju ingenting, jämfört med avstånden i 
Australien.
Ja, allt är relativt.

Plus 45° blev minus 38°
Efter att Amanda avslutat sina universitetstu-
dier i huvudstaden Wellington 2003 bar det, 
med en geologexamen i handen, direkt iväg 
till arbete i västra Australien. 

– Jag bodde i Perth. Det tog tre dagar att 
köra norrut till det första prospekteringsom-
rådet jag jobbade med, berättar Amanda.
Det var ökenartad natur. Stekande sol och 
brännande hett, +45grader.
– Vilken skillnad sju år senare när företaget 
skickad mig till Sverige. berättar Amanda.
Vinter i norr. Nikkaluokta och minus 38° 

Amanda ”luppar” en borrkärna. Finns det guld i provet? ... eller...

baka.Lagar
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Aktuellt 2017, exempel:

Utvecklingsavdelningen Malå kommun

Ett axplock av det som vi kan hjälpa dig med:

• När företaget ska starta, utvecklas eller växa, samt generationsväxla.
För att lättare fokusera på rätt saker och i rätt ordning.
• Stort kontaktnät. Vi har ett stort kontaktnät med olika organisationer och projekt 
som arbetar med företagsfrämjande åtgärder som vi gärna lotsar dig vidare till. 
Vi hjälper dig reda ut vilka du behöver kontakta inom kommunen för att gå vidare 
med dina idéer.
• När det är dags för en investering. Hur ser det ut med finansiering för ny- och 
ombyggnad till ditt företag? Kanske behövs det köpas in utrustning eller genom-
föras markandsföringsinsatser? Vi hjälper dig i kontakten med Länsstyrelsen när 
du behöver söka företagsstöd.
• När du behöver andra insatser. Tveka inte att kontakta oss även med andra frå-
gor. Kanske vill du ut på internationella marknader eller har en innovation. Kan vi 
inte hjälpa dig själva så slussar vi dig vidare till rätt hjälp.
• När du ska komma igång eller utveckla din verksamhet. Känns det krångligt eller 
vill du bara bolla dina idéer? Vi hjälper dig med grunden till affärsplan och budget.
• Verksamt.se Gå in på verksamt.se och läs mer om hur det är att driva företag. 
Där finns massor med bra tips och sidan länkar även ihop Skatteverket och Bolags-
verket så du enkelt kan sköta dina företagsärenden online.

Träffpunkt för företagare i kommunen:
Gomorron Malå, arrangeras sista torsdagen i månaden nio tillfällen per år, 
nästkommande frukostmöte är fredagen den 26 januari i Stockholm.

Mera Malå: konceptet samlar de tjänstepersoner du behöver komma i kontakt med 
för att starta/utveckla din verksamhet, exempelvis vid nybyggnation, utbyggnad av 
industrifastighet, etablering av verksamhet i Malå.

Håll dig informerad
Följ gärna Malå kommun på Facebook ”Malå med allt så nära” 
för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i kommunen,

eller se:    http://www2.visitmala.se/evenemang

Arbetskrafts- och komptensförsörjning 
– en överlevnadsfråga
Malå kommun har påbörjat en satsning i syfte att säkerställa be-
fintliga och framtida arbetskraftsbehov hos privata och offentliga 
arbetsgivare i kommunen. Vi står inför stora utmaningar där kompe-
tens- och arbetskraftsförsörjning är en överlevnadsfråga.  

 Den redan påbörjade satsningen ska ses som ett led i det 
strategiska och operativa utvecklingsarbetet med utgångspunkt i 
den lokala utvecklingsstrategin och integrationsstrategin. Exempel 
är initierade och genomförda aktiviteter såsom temaveckan Här 
finns jobben,(återkommer v 45 2018), marknadsföring av lediga 
jobb i Malå på Luleå tekniska universitet och Umeå universitet 
samt medverkan i Uniaden, Umeå Universitet den 30 januari, 2018.  
Konkret samverkan med Luleå tekniska universitet kommer också 
att påbörjas.

När det gäller arbetskrafts- och kompetensförsörjning måste vi göra mer och det gäller 
att jobba med ’parrekrytering’, bostäder, karriärplaner, utbildningsinsatser mm och positio-
nera, marknadsföra och ”paketera” Malå kommun som ett attraktivt geografiskt område och 
en plats att leva, bo och jobba i. Se vidare ”Bo, leva och verka i Malå!”
Under 2018 avser vi att aktivera dialogen med utflyttade Malåbor, i likhet med den kommu-
nikation vi har påbörjat med inflyttade Malåbor.  
Den 26 januari 2018 är vi med Malå i Stockholm. Välkommen hem!

Utvecklingsavdelningens bidrag till Malå kommuns 
effektiviseringskrav
Utvecklingsavdelningen har inte tillsatt den tjänst, 40 %, som innehades av Oskar Sjölund 
fram till den 14 augusti 2017. Basbemanningen på Inflyttning- och integrationsservice blir  
fr om 1 januari, 2018  150%, jämfört med tidigare 200%. 

Aleksandra är åter den 12 februari., 2018. Då  är hon tjänstledig från sin funktion som 
integrationssamordnare. Hennes nya huvudfunktion är affärscoach i Projekt Möjligheternas 
Region, företagslots, handläggare och samordnare med fokus på inflyttning.  Aleksandra 
jobbar 65 % fram till den 1 september. 

Ethel Cavén blir vikarierande integrationssamordnare. 
Parallellt med att vi hjälper näringslivet med finansieringsansökningar bistår vi den egna 
kommunorganisationen i pågående processer såsom Översiktsplan, Fördjupad översikts-
plan, utredningsuppdrag och att söka externa medel. Tiden 2016-2017 har 9,5 miljoner SEK 
landat i Malå genom utvecklingsavdelningens insatser.

”För att lyckas med vårt uppdrag är ett 
integrerat arbetssätt en viktig förutsättning. 
Minst lika viktigt är att vi är lyhörda, tar 
höjd, håller fokus, jobbar långsiktigt, gör 
det vi säger och säger det vi gör. 
Det inger trovärdighet och skapar trygghet, 
säger Anna Karin Horney”.

Verksamt.se
verksamt.se
http://www2.visitmala.se/evenemang
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”Så mörk är natten i midvintertid,
men se då nalkas Lucia.

Hon kommer den goda med ljuset hit,
hon kommer med hälsning om julefrid,

hon kommer med ljus i sin krona”.

God Jul och tack för i år. Tack för att ni låtit oss vara en del av allt bra ni gör, 
tack för att ni tagit del i det som vi gör, tack för 2017, välkommen 2018.... 

vi  hoppas att vi alla är här om ett år. En tid av välgång önskar vi att vi alla får. 
För tiden och livet går så snabbt, och vi kan bara göra vårt allra bästa!

Tillsammans för Malå!

Välkommen att kontakta oss med dina frågor, idéer och/eller utvecklingsförslag: 

• Alex Carreno, vik integrationssamordnare, 100 % tom 2018-02-28

• Anna Karin Horney, verksamhetsansvarig, företagslots, kommuninterna uppdrag, 100 %

• Ethel Cavén, integrationsassistent, 100 % tom 2017-12-31, from 2018-01-31 är Ethel integrations  
 samordnare på 100 %

• Maria Larsson, företagslots, handläggare, 50 %

• Peder Johansson, affärscoach Projekt Möjligheternas Region, 50 % avslutar sin tjänst i januari. 

• Aleksandra Simanovskaya blir affärscoach i Projekt Möjligheternas Region tillsammans 
 med Anna Karin och Maria. 

Tack Peder för goda insatser och välkommen till det nya uppdraget Aleksandra! 

www.mala.se 
Ansvarig utgivare: Utvecklingsavdelningen, Malå kommun

Gott Nytt År önskar Utvecklingsavdelningen.

www.mala.se

