
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-06-07
(31)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00 – 13.30

Ajournering Kaffe kl 9.55 – 10.00
Kl 9.00 – 9.05
Lunch kl 11.40 – 12.40

Beslutande Maria Stenberg (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Anna Harr (V)
Petter Lundström (V)
Arne Hellsten (ML) § 87 - 94, 96 - 110
Emil Stråle (S), ersättare för Arne Hellsten (ML) § 95
Matts Hällsten (ML)
Cecilia Wahlberg Roslund (ML), ersättare för Mats Gustafsson (ML)
Cecilia F Stenlund (L) § 87 - 95, 97 - 110
Emil Stråle (S), ersättare för Cecilia F Stenlund (L) § 96

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Jan Asplund, MoH-insp, § 104
Catrin Björck, sekr Daniel Risberg, VD/Mabo, § 104
Lars Grundberg, ansv tekn avd, § 89, 102, 107 Gunnar Harr, v-samh ansv/fritid, § 108
Anna-Karin Horney, v-samh ansv/utveckl avd, § 90-93 Rune Nilsson, IT-samordnare, § 88, 102
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 99-106 Eva-Marie Marklund, Reg V-botten, § 88
Jeanette Hallin, 1:e soc sekr, § 104 Emil Stråle (S), ej tjg ers, § 87-94, 97-110

Utses att justera Matts Hällsten, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, tisdag den 13 juni 2017, kl 15.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 87 - 110
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Matts Hällsten

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-06-07

Anslag sätts upp 2017-06-13 Anslag tas ner 2017-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 87

Dagordning
      

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----

2



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Rune Nilsson

Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2017.120/10

Information om bredband - Region Västerbotten

Region Västerbottens nya bredbandssamordnare Eva-Marie Marklund 
informerar om bredband i dagens sammanträde.

Eva-Marie Marklund redovisar

- regeringens programförklaring
- bredbandskoordinatorns arbetsuppgifter
- vad hon vill ska hända 2017
- PTS:s bredbandskarta
- aktuella händelser.

Bedömning

För många av kommunstyrelsens ledamöter är det ett bra tillfälle att få 
ökad kunskap och förståelse för vad bredband är och vilken betydelse 
det har.

BESLUTSUNDERLAG

Se Rune Nilssons 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 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lars Grundberg

Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2017.127/04

Upphandling inom tilldelad driftbudget - Mark- och anläggningsarbeten

Ramavtalet om mark- och anläggningsarbeten för Malå kommun har 
upphört.

Bedömning

För att kunna avropa arbeten utan att behöva göra en prisförfrågan 
måste det finnas ramavtal.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Tekniska avdelningen får i uppdrag att upp-
handla mark- och anläggningsarbeten inom tilldelad driftbudget.

BESLUT

- Tekniska avdelningen får i uppdrag att upphandla mark- och anlägg-
ningsarbeten inom tilldelad driftbudget.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2017.110/10

Information om bygdemedel 2017

Bygdemedel söks, redovisas och rekvireras hos Länsstyrelsen i Väs-
terbottens län. Malå kommun avger yttrande och granskar inkomna 
rekvisitioner.

Allmänna näringslivsfrämjande insatser erhåller 75 % av disponibla 
bygdemedel 2017, 1 028 132 kronor, i vilket ingår fördelning till enskil-
da projekt och medfinansiering av EU-projekt, motsvararande högst 
771 099 kronor av i efterhand verifierade och godkända kostnader för 
Malå kommun.

Bygdemedel för allmänna näringslivsfrämjande åtgärder bör/ska, enligt 
av kommunstyrelsen antagen handlingsplan 2017, ses utifrån ett bre-
dare perspektiv och även omfatta åtgärder som långsiktigt bidrar till ut-
veckling 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. 

Bygdemedel till allmänna näringslivsfrämjande insatser 2017:

Gold of Lapland 78 100 kr
Skogstekniska klustret 10 000 kr
Skellefteå Älvdal 112 157 kr
Möjligheternas Region 300 000 kr

Kvar att disponera 270 752 kr

Föreningslivet i Malå kommun erhåller 25 % av disponibla bygdeme-
del för år 2017, vilket utgör högst 257 033 kronor (beslut 2017-03-10, 
ärendebeteckning 208-2638-2017). Enligt de nya reglerna beviljas 
maximalt 90 % av godkända kostnader, upp till det högsta belopp som 
kan utgå som bidrag. Det innebär att föreningen förväntas stå för minst 
10 % i kontantinsats själv. Eget ideellt arbete kan inte godkännas som 
kostnad.

Bygdemedel till föreningar bör/ska, enligt av kommunstyrelsen antagen 
handlingsplan 2017, 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.

Jim Lundmark, Anna-Karin 
Horney
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

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

Bygdemedel 2017 till 13 föreningar i Malå - högst 254 000 kronor - 
uppfyller bedömningsgrunderna. 

Länsstyrelsens mål är att så många som möjligt i bygden ska få ta del 
av bidraget såsom hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag. I 
Malå kommun är det målet uppnått 2017, jfr med 2016 då endast tre 
föreningar ansökte och beviljades medel. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys 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 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2017.52/04

Ansökan om driftstöd åren 2017 - 2021 - Ung Företagsamhet Väster-
botten

Ung Företagsamhet Västerbotten ansöker om 20 000 kronor/år i drift-
stöd för åren 2017 - 2021. Ung Företagsamhet är en ideell och obun-
den organisation med syfte att tillsammans med skolan införa entre-
prenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Utveck-
lingsavdelningen har under tidsperioden 2012 - 2016 bidragit med ett 
årligt driftstöd på 19 163 kronor. Ärendet har varit på remiss till barn- 
och utbildningsnämnden som beslutade att inte medfinansiera (drift-
stöd) till Ung Företagsamhet Västerbotten.

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativi-
tet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta 
nya idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande. Det pe-
dagogiska förhållningssättet handlar om att utveckla elevers nyfiken-
het, initiativförmåga och självförtroende. På grundskolan handlar Ung 
Företagsamhet (UF) om att stötta i arbetet med entreprenörskap i sko-
lan, bistå med läromedel och utbildning för lärarna. 

Vårt samhälle - här får eleverna fundera och arbeta med begrepp som 
demokrati, pengar och samhällets uppbyggnad. 

Se möjligheterna - riktar sig främst till grundskolans senare år. Här får 
eleverna träna på sina entreprenöriella egenskaper. 

Min framtid och ekonomi - det här läromedlet riktar sig till elever i 
grundskolans senare år och på gymnasiet. Eleverna får lära sig om ar-
betsmarknaden, hushållsekonomi och samhällets ekonomi.

För gymnasieeleverna finns processutbildningen UF-företagande. Gym-
nasieelever från Malå går bl a i Lycksele, som har en erkänt bra UF-
verksamhet.

När det kommer till språkintroduktionsprogrammet finns möjligheter 
genom UF. 

Bedömning

Ung Företagsamhet (UF) följer läsåret och materialet och pedagogiken 
passar väl in i grundskolans uppdrag. UF överensstämmer även med 
Malå kommuns satsning på temaveckan Här finns jobben, 2016, en ak-
tivitet och mötesplats för elever, pedagoger och arbetsgivare inom privat 

Ung företagsamhet V-botten, 
Jim Lundmark, Marie Blom-
berg, Anna-Karin Horney
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

och offentlig sektor. Här finns jobben planerar att genomföras v 45, 
2017. Målet är att temaveckan ska bli ett årligen återkommande evene-
mang. Att säkerställa kompetensförsörjningen är en överlevnadsfråga. 
Ung Företagsamhet ligger även i linje med Företagarna i Malås pågåen-
de projekt samt sommarlovssatsningen 2017 - Ungt Entreprenörskap, 
som utvecklingsavdelningen i samarbete med Företagarna i Malå och 
Vuxenskolan, avser att erbjuda ungdomar i årskurs 9 och i gymnasiet. 

Ung Företagsamhet Västerbotten kan även när det gäller introduktions-
programmet stödja skolan med inspirationsföreläsning inom försälj-
ningsteknik och/eller hur eleverna kan tänka runt att utveckla sina af-
färsidéer. För att stimulera skolans engagemang och delaktighet i arbe-
tet är det rimligt att barn- och utbildningsnämnden även bidrar med fi-
nansiella medel (driftstöd) till Ung Företagsamhet Västerbotten.

Effekterna av UF är positiva. Elever får senare i livet högre medelin-
komst, blir chefer i större utsträckning och har en högre etablering på 
arbetsmarknaden. Kommuner som arbetar strategiskt med näringslivs-
utveckling och samarbetar med Ung Företagsamhet får fler jobb och bi-
drar till att invånarna stannar kvar eller flyttar tillbaka till sin hemkommun 
i högre utsträckning.

UF överensstämmer även med Malå kommuns satsning på att öka ele-
ver och pedagogers kunskap om vilka möjligheter arbetsmarknaden i 
Malå innebär för våra ungdomar och därmed vägleda till elevers utbild-
nings- och yrkesval och därmed bidra till att säkerställa kompetensför-
sörjningsbehovet i Malå. UF kan även bidra positivt till att elever som 
går introduktionsprogrammet utvecklar kunskaper som främjar företa-
gande och innovationstänkande. Forskningen påvisar positiva effekter 
för elever som genomgått UF. UF ligger i linje med övriga satsningar 
som genomförs i Malå kommun.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens protokoll, § 37/17.
Se barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 47/17.
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia Wahlberg Roslund (ML): Ansökan om driftstöd åren 2017 - 2021 
beviljas. Medfinansieringen 20 000 kronor/år belastar verksamhet 228 - 
Bygdeavgiftsmedel.

Arne Hellsten (ML): Ansökan om driftstöd åren 2017 - 2021 avslås.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAGSORDNING

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

BESLUT

- Ansökan om driftstöd åren 2017 - 2021 avslås.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, Anna-Karin 
Horney, Örjan Einarsson

Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2017.128/08

Ansökan om medfinansiering av förstudie/projektet Natursten i norra 
Sverige och i norra Norge - Örjan Einarsson/GeoPartner AB

Geolog Örjan Einarsson, GeoPartner AB i Vilhelmina har inkommit med 
ett förslag till en förstudie inom Interreg Nord-programmet. Målsättning-
en är att utvärdera ett antal fyndigheter inom fyra kommuner i Västerbot-
ten som tillsammans utgör ett projektområde, där de ”bästa” ska under-
sökas närmare, d v s Malå och Skellefteå. Övriga områden som ingår i 
projektet är Kalix, Överkalix, Piteå och Arjeplogs kommuner i Norrbot-
ten. I Norge, inom Nordlands fylke, ingår Fauske fylkeskommun och 
Statsskog som är motsvarighet till svenska Svea Skog. Malå kommun 
har varierande bergarter med en mängd granittyper. Målgrupp är små 
och medelstora branschföretag och småskalig naturstensverksamhet. 
Ett viktigt förväntat resultat är att öka informationen om de naturstens-
fyndigheter som har de största möjligheterna att utvecklas till brytvärda 
naturstensförekomster. 

Bedömning

Malå kommuns ekonomiska situation i kombination med de projektåta-
ganden som vi redan har, samt att utvecklingsavdelningen i möjligaste 
mån ska försöka bistå andra enheter och Meni AB med projektansök-
ningar, innebär att vi måste göra prioriteringar hur vi ska nyttja finansiel-
la medel och personella resurser så optimalt som möjligt. Bedömning av 
befintlig förfrågan om deltagande i förstudieprojekt görs även med beak-
tande av tidigare och liknande genomförda kartläggningar i Malå, den 
Lokala utvecklingsstrategin för Malå kommun (LUS), lokalt kompetens-
försörjningsbehov, kommunstyrelsens styrkort 2017 – utveckling-/till-
växtperspektivet samt det förväntade projektresultatet. Det pågående 
regeringsuppdrag som SGU har, nämligen att utreda Mineralinforma-
tionskontorets framtida verksamhet i Malå, beaktas i bedömningen. Ut-
redningen ska vara klar i september.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om medfinansiering av förstudie/ 
projekt avslås.

BESLUT

- Ansökan om medfinansiering av förstudie/projekt avslås.
-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Anna-Karin Horney

Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2017.126/04

Justering av medlemsavgiften till Kommunalförbundet Partnerskap In-
land - Akademi Norr, resursförstärkning

Malå kommuns medlemsavgift till kommunalförbundet uppgår till 
35 000 kronor per år. Vid direktionens möte den 20 - 21 februari 2017 
presenterades förslag på ny basorganisation för kommunalförbundet; 
verksamhetschef 100 %, administratör 50 %, koordinator för flexibla 
högskoleutbildningar 20 %, utbildningsmäklare 40 %. Sammantaget 
motsvarar det en lönekostnad på cirka 1,6 MKr. Direktionen föreslår att 
medlemskommunerna beslutar om justering av medlemsavgiften till 
kommunalförbundet enligt nedan.

- att medlemsavgiften ökas med 5 % för 2018
- att efterföljande år ökas avgiften enligt Arbetskostnadsindex för arbe-

tare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

Bedömning

Utvecklingsavdelningens bedömning är att Malå kommun följer direk-
tionens rekommendationer för justering av medlemsavgiften enligt pre-
senterat förslag på ny basorganisation i Kommunalförbundet Partner-
skap Inland – Akademi Norr.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Ärendet återremitteras till Anna-Karin Horney för yt-
terligare beredning.

BESLUT

- Ärendet återremitteras till Anna-Karin Horney för ytterligare beredning.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Moniqa Bäckström, Arbetarepar-
tiet Socialdemokraterna

Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2017.122/04

Utbetalning av partistöd 2017 - Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27, § 8 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje 
år lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. 
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och läm-
nas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader efter räken-
skapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg 
(KL 2 kap § 11: En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet). Inkommer ingen redovisning och inget gransk-
ningsintyg ska partistöd inte betalas ut till berört parti för kommande år.

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste året men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Bedömning

Partiet har inkommit med verksamhetsberättelse och revisionsberättel-
se. Redovisning av partistöd och granskningsintyg har inte inlämnats. 
Inkomna dokument uppfyller inte redovisningskraven.

BESLUTSUNDERLAG

Se Moniqa Bäckströms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 
37 000 kronor betalas ut till Arbetarepartiet Socialdemokraterna.

BESLUT

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 37 000 kronor betalas ut 
till Arbetarepartiet Socialdemokraterna.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Moniqa Bäckström, Malålistan

Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr 2017.123/04

Utbetalning av partistöd 2017 - Malålistan

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27, § 8 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje 
år lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. 
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och läm-
nas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader efter räken-
skapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg 
(KL 2 kap § 11: En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet). Inkommer ingen redovisning samt gransk-
ningsintyg ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande 
år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste året men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Bedömning

Partiet har inkommit med verksamhetsberättelse och revisionsberättel-
se. Däremot har ingen redovisning av partistöd eller granskningsrap-
port inlämnats.

BESLUTSUNDERLAG

Se Moniqa Bäckströms tjänsteutlåtande.

JÄV

Arne Hellsten (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Emil Stråle (S) inträder som ersättare för Arne Hellsten.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 
25 900 kronor betalas ut till Malålistan.

BESLUT

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 25 900 kronor betalas ut 
till Malålistan.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Moniqa Bäckström, Liberalerna

Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr 2017.121/04

Utbetalning av partistöd 2017 - Liberalerna

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27, § 8 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje 
år lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. 
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och läm-
nas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader efter räken-
skapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg 
(KL 2 kap § 11: En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet). Inkommer ingen redovisning samt gransk-
ningsintyg ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande 
år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste året men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Bedömning

Partiet har inkommit med verksamhetsberättelse och revisionsberättel-
se. Däremot har ingen granskningsrapport inlämnats.

BESLUTSUNDERLAG

Se Moniqa Bäckströms tjänsteutlåtande.

JÄV

Cecilia F Stenlund (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Emil Stråle (S) inträder som ersättare för Cecilia F Stenlund.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 
14 800 kronor betalas ut till Liberalerna.

BESLUT

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 14 800 kronor betalas ut 
till Liberalerna.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Moniqa Bäckström, Vänsterpar-
tiet

Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2017.124/04

Utbetalning av partistöd 2017 - Vänsterpartiet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27, § 8 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje 
år lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. 
Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och läm-
nas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader efter räken-
skapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg 
(KL 2 kap § 11: En av mottagaren utsedd särskild granskare ska 
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet). Inkommer ingen redovisning samt gransk-
ningsintyg ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande 
år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste året men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Bedömning

Partiet har inkommit med verksamhetsberättelse och revisionsberättel-
se. Däremot har ingen redovisning av partistöd eller granskningsrap-
port inlämnats. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Moniqa Bäckströms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 
11 100 kronor betalas ut till Vänsterpartiet.

BESLUT

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 11 100 kronor betalas ut 
till Vänsterpartiet.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Elin Nilsson

Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr 2017.119/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 
2017 – Översiktsplan

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27, § 21 att påbörja arbetet med 
Malå kommuns översiktsplan

Bedömning

Arbetet med översiktsplanen pågår och beräknas vara klar under hösten 
2017. För att färdigställa planen behöver kommunstyrelsen besluta om 
att tilldela medel ur investeringsramen för 2017.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Ansökan om investeringsmedel med 200 tkr för ar-
betet med Malå kommuns översiktsplan beviljas.

BESLUT

- Ansökan om investeringsmedel med 200 tkr för arbetet med Malå 
kommuns översiktsplan beviljas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomienh

Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr 2017.106/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 
2017 - Visma Window

Föregående års projekt för uppgradering av ekonomisystemet ”Visma 
Window” har under 2017 medfört ytterligare kostnader i form av konsult-
tjänster, då uppgraderingen inte i sin helhet var färdig vid årsskiftet. Me-
del från föregående investering överfördes inte till 2017 (126 tkr fanns 
kvar). Därmed äskar föredraganden ytterligare 20 000 kronor för tillkom-
mande kostnader under 2017 i form av konsultkostnader.

Objekt Budget 2017

0260 Visma Window 20 000 kronor

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om investeringsmedel för 2017 till 
projekt 0260 beviljas.

BESLUT

- Ansökan om investeringsmedel för 2017 till projekt 0260 beviljas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr 2017.118/10

Information om resursfördelningsmodell för Malå kommun

I samband med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ekonomiska 
analys av Malå kommun framkom det att kommunen inte har en resurs-
fördelningsmodell vilket innebär att budgeten som tilldelas styrelse och 
nämnder inte anpassas optimalt med ökning eller minskning av brukare/ 
elever etc. 

I det kommunala kostnadsutjämningssystemet är exempelvis barn och 
äldre tilldelade såkallade ”prislappar” för att utjämna de skillnader som 
finns mellan kommunerna. SKL har bjudit in Malå kommun till ett projekt 
som innebär att utveckla resursfördelningsmodeller för små kommuner. 
Därför har ekonomichefen tillsammans med personal på SKL påbörjat 
ett arbete med detta vilket kommer att innebära att utveckla en Malå-an-
passad modell inför budget 2019. Denna modell ska då följa de prislap-
par som finns i kostnadsutjämningen och om t ex antalet elever minskas 
så minskas därmed ramen för den verksamheten. I denna modell kom-
mer man också att kunna lyfta fram vad verksamheten ska kosta enligt 
kostnadsutjämningen men här kommer man att kunna tydliggöra hur 
stor del som är politiska prioriteringar, och hur stor del som är individ-
presterad. 85 % av den kommunala verksamheten är individbaserad 
verksamhet (vård, skola och omsorg) medan 15 % av kommunal verk-
samhet är kollektivbaserad verksamhet (gator/vägar/VA, m m) vilket där-
med täcker stor del av kommunens kommunala budget.

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 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2017.92/04

Fastställande av kommunstyrelsens internbudget 2018

Enligt budget- och uppföljningsprocessen ska internbudgeten 2018 tas i 
nämnder och styrelsen senast under maj månad. Eftersom det blev kort 
om tid kommer härmed ett färdigställt förslag för kommunstyrelsens in-
ternbudget 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 77/17.
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Internbudget 2018 för kommunstyrelsen god-
känns.

BESLUT

- Internbudget 2018 för kommunstyrelsen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr 2017.111/08

Redovisning av investeringsprojekt

Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investe-
ringsprojekten för perioden januari – april år 2017.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr 2017.112/04

Delårsrapport, januari - april 2017 - Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsrapport för tiden 
januari - april år 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Delårsrapporten för tiden januari - april år 
2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns.

BESLUT

- Delårsrapporten för tiden januari - april år 2017 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 2017.113/04

Delårsrapport, januari - april 2017 - Malå kommun

Delårsrapport för perioden januari – april 2017 för Malå kommun har 
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Delårsrapporten godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Delårsrapporten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 105 Dnr 2017.115/04

Budget 2017 - nya budgetramar

Under våren har Malåbostadens VD upptäckt att omsorgsavdelningen 
betalar för en lokal på Miklagård som de inte nyttjar. Lokalen är i källar-
planet på Miklagård och det är kommunstyrelsens verksamhet Galejan 
som nyttjar den. En budgetjustering måste därmed göras med 302 tkr 
som tas från omsorgsnämndens ram och läggs till i kommunstyrelsens 
ram. 

Omsorgsnämndens ram 82 747 tkr blir 82 445 tkr.
Kommunstyrelsens ram 26 254 tkr blir 26 556 tkr.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Del av kommunfullmäktiges beslut 2017-04-
10, § 52 ”Budget 2017 – nya budgetramar” upphävs. Upphävt beslut ly-
der: Budgetramarna inkl kapitaltjänst för 2017 ska vara:

Styrelse/nämnd Ram 
Kommunfullmäktige 300 tkr
Revision 425 tkr
Överförmyndare 300 tkr
Kommunstyrelse 26 254 tkr
Miljö- och byggnämnd 11 700 tkr
Barn- och utbildningsnämnd 72 338 tkr
Omsorgsnämnd 82 747 tkr
Kultur- och fritidsnämnd 11 246 tkr 
Total nettodriftbudgetram 205 310 tkr

Budgetramarna inkl kapitaltjänst för 2017 ska vara:

Styrelse/nämnd Ram 
Kommunfullmäktige 300 tkr
Revision 425 tkr
Överförmyndare 300 tkr
Kommunstyrelse 26 556 tkr
Miljö- och byggnämnd 11 700 tkr
Barn- och utbildningsnämnd 72 338 tkr
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnd 82 445 tkr
Kultur- och fritidsnämnd 11 246 tkr 
Total nettodriftbudgetram 205 310 tkr

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Del av kommunfullmäktiges beslut 2017-04-10, § 52 ”Budget 2017 – 
nya budgetramar” upphävs. Upphävt beslut lyder: Budgetramarna inkl 
kapitaltjänst för 2017 ska vara:

Styrelse/nämnd Ram 
Kommunfullmäktige 300 tkr
Revision 425 tkr
Överförmyndare 300 tkr
Kommunstyrelse 26 254 tkr
Miljö- och byggnämnd 11 700 tkr
Barn- och utbildningsnämnd 72 338 tkr
Omsorgsnämnd 82 747 tkr
Kultur- och fritidsnämnd 11 246 tkr 
Total nettodriftbudgetram 205 310 tkr

- Budgetramarna inkl kapitaltjänst för 2017 ska vara:

Styrelse/nämnd Ram 
Kommunfullmäktige 300 tkr
Revision 425 tkr
Överförmyndare 300 tkr
Kommunstyrelse 26 556 tkr
Miljö- och byggnämnd 11 700 tkr
Barn- och utbildningsnämnd 72 338 tkr
Omsorgsnämnd 82 445 tkr
Kultur- och fritidsnämnd 11 246 tkr 
Total nettodriftbudgetram 205 310 tkr

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2017.114/04

Budget – Budgetramar 2018, budgetplan 2019 – 2020, investeringsbud-
getram 2018 samt investeringsbudgetplan 2019 – 2020

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen ut-
arbetat förslag till budget 2018 – budgetramar 2018, budgetplan 2019 - 
2020, investeringsbudgetram 2018 samt investeringsbudgetplan 2019 - 
2020.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 4/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:

- Budget 2018 - Budgetramar 2018, budgetplan 2019 - 2020, investe-
ringsbudgetram 2018 samt investeringsbudgetplan 2019 - 2020 fast-
ställs enligt upprättat förslag.

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen. 

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen. 

- Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att omsätta lån, d v s låna 
upp belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.

- Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån, d v s låna 
upp belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.

- Varje styrelse/nämnd får i uppdrag att arbeta med besparingsförslag 
utifrån beslutad budgetram.

Petter Lundström (V):

- Budget 2018 - Budgetramar 2018, budgetplan 2019 - 2020, investe-
ringsbudgetram 2018 samt investeringsbudgetplan 2019 - 2020 fast-
ställs enligt upprättat förslag. Budgetramar 2018 samt budgetplan 
2019 - 2020 innehåller en skattehöjning med 25 öre. Detta innebär 
därmed att ärendet ”Skattesats 2018” som beslutas av kommunfull-
mäktige i oktober månad formellt beslutas i och med detta förslag, allt-
så en skattehöjning med 25 öre för 2018.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen. 

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen. 

- Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att omsätta lån, d v s låna 
upp belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.

- Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån, d v s låna 
upp belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.

- Varje styrelse/nämnd får i uppdrag att arbeta med besparingsförslag 
utifrån beslutad budgetram.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Mikael Abrahamssons förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Budget 2018 - Budgetramar 2018, budgetplan 2019 - 2020, investe-
ringsbudgetram 2018 samt investeringsbudgetplan 2019 - 2020 fast-
ställs enligt upprättat förslag.

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen. 

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen. 

- Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att omsätta lån, d v s låna 
upp belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.

- Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån, d v s låna 
upp belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.

- Varje styrelse/nämnd får i uppdrag att arbeta med besparingsförslag 
utifrån beslutad budgetram.

-----

RESERVATION

Petter Lundström (V) och Anna Harr (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2017.125/04

Fastställande av Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet

Avgifter för latrinkärl samt märklapp till extra sopsäck har vid tidigare re-
videring av taxan fallit bort.

Bedömning

Avgift för latrinkärl på 250 kr/st samt märklapp till extra sopsäck på 50 
kr/st införs i taxan för Malå kommuns renhållningsverksamhet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns 
renhållningsverksamhet fastställs att gälla fr o m 2017-07-01. Taxa för 
Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommunfullmäkti-
ge 2017-02-20, § 11 upphör att gälla fr o m 2017-06-30.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet 
fastställs att gälla fr o m 2017-07-01.

- Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kom-
munfullmäktige 2017-02-20, § 11 upphör att gälla fr o m 2017-06-30.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2016.213/09

Medborgarförslag av Anita Östlundh om medlemsbidrag till pensionärs-
föreningar i Malå

Anita Östlundh har inlämnat ett medborgarförslag om medlemsbidrag till 
pensionärsföreningar i Malå. Medborgarförslaget lyder:

Medlemsbidrag till pensionärsföreningar i Malå som delas på de olika 
pensionärsföreningarna i förhållande till antalet medlemmar.

Motivering

Att motivera föreningarna att utöka aktiviteterna.

I grunden är det ett bra förslag och kultur- och fritidsnämnden tror att det 
skulle kunna leda till förutom en höjd aktivitet även till positiva folkhälso-
effekter om aktiviteten bland pensionärer ökar. Tyvärr kommer förslaget 
i en tid då Malå kommuns ekonomi påkallat åtstramningar inom de fles-
ta områden, så även aktivitetsstöden. I nuläget ser föredraganden ingen 
möjlighet att utöka bidragen överhuvudtaget men om förutsättningarna 
förbättras är detta ett förslag som definitivt skulle kunna vara intressant 
att prova, möjligen även med en integrationsdel inlagd i förslaget.

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2016-11-28.

BESLUTSUNDERLAG

Se kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 35/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag, 
lydande: Medborgarförslaget avslås.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Medborgarförslaget avslås.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 109

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kom-
munstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däre-
mot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

Bevilja/avslå rese- och löneförskott upp Katrin Johansson
till 1 000 kronor

Anställning och lönesättning av personal Mari-Louise Lundqvist
efter samråd med personalchef

Anställning och lönesättning av personal Marie Hedström
efter samråd med personalchef

Beslut om innehav av bisyssla enligt AB Lars Ekberg
§ 8

Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla lön Lars Ekberg
under ledighet vid fackligt förtroendeman-
nauppdrag enligt AB

Bevilja/avslå rese- och löneförskott över Lars Ekberg
1 000 kronor

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

Bevilja/avslå ansökan om tjänstledigt för Lars Ekberg
enskild angelägenhet med bibehållna löne-
förmåner under  högst 10 arbetsdagar/ka-
lenderår för personal

Bevilja/avslå ansökan om bidrag understi- Ulrika Renström
gande ett basbelopp ur statsbidraget för
samiskt förvaltningsområde

Besluta i ärenden rörande lön och anställ- Mikael Abrahamsson
ningsförhållanden etc efter rekommenda-
tion, som framgår av cirkulär, från Sveri-
ges Kommuner och Landsting
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Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

I ärenden, som är så brådskande att kom- Mikael Abrahamsson
munstyrelsens avgörande inte kan avvak-
tas, beslutar ordföranden, med kommun-
chefen som ersättare

Beslut om revidering av attestantförteck- Jim Lundmark
ningen

Upphandling och antagande av anbud Jim Lundmark
inom tilldelad drift- och/eller investerings-
budget (om kommunen ej utsett projekt-
grupp) - upp t o m 10 basbelopp, inom 
resp ansvarsområde

Tecknande av avtal för inköp av varor och Lars Grundberg
tjänster inom ramen för den årliga drift-
och investeringsbudgeten

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg

Teckna avtal om markarrende om nyttjan- Lars Grundberg
derätt

Tecknande av avtal för inköp av varor och Lina Dahlbäck
tjänster inom ramen för den årliga drift-
och investeringsbudgeten

Avskrivning av fordran som varit föremål Lina Dahlbäck
för rättslig prövning upp till 50 000 kronor

Beslut om konvertering av kommunens lån Lina Dahlbäck
samt lån inom ramen för internbanken

Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyr- Anna-Karin Horney
kan av/avslag på ansökan om regionalt bi-
drag till företagsutveckling

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av delegationsbesluten god-
känns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-06-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 110

Redovisning av meddelanden

Enhetsövergripande samverkansgrupp Protokollsutdrag 170515, 
/kultur och fritid § 3: Arbetsmiljö - fysisk och 

psykosocial. Skriftlig proto-
kollsanteckning om arbets-
miljöproblemen med driften 
av campingen

Skellefteregionen Styrgruppens minnesan-
teckningar 170405

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 170411, 170509
förmyndarnämnd

Kommunalförbundet Partnerskap Inland Protokoll 170221
- Akademi Norr

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----

31


	Protokoll förstasida
	Beslut KS 2017-06-07
Dagordning
	Beslut KS 2017-06-07
Information om bredband - Region Västerbotten
	Beslut KS 2017-06-07
Upphandling inom tilldelad driftbudget - Mark- och anläggningsarbeten
	Beslut KS 2017-06-07
Information om bygdemedel 2017
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-06-07
Ansökan om driftstöd åren 2017 - 2021 - Ung Företagsamhet Västerbotten
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KS 2017-06-07
Ansökan om medfinansiering av förstudie/projektet Natursten i norra Sverige och i norra Norge - Örjan Einarsson/GeoPartner AB
	Beslut KS 2017-06-07
Justering av medlemsavgiften till Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr, resursförstärkning
	Beslut KS 2017-06-07
Utbetalning av partistöd 2017 - Arbetarepartiet Socialdemokraterna
	Beslut KS 2017-06-07
Utbetalning av partistöd 2017 - Malålistan
	Beslut KS 2017-06-07
Utbetalning av partistöd 2017 - Liberalerna
	Beslut KS 2017-06-07
Utbetalning av partistöd 2017 - Vänsterpartiet
	Beslut KS 2017-06-07
Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 2017 - Översiktsplan
	Beslut KS 2017-06-07
Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 2017 - Visma Window
	Beslut KS 2017-06-07
Information om resursfördelningsmodell för Malå kommun
	Beslut KS 2017-06-07
Fastställande av kommunstyrelsens internbudget 2018
	Beslut KS 2017-06-07
Redovisning av investeringsprojekt
	Beslut KS 2017-06-07
Delårsrapport, januari - april 2017 - Kommunstyrelsen
	Beslut KS 2017-06-07
Delårsrapport, januari - april 2017 - Malå kommun
	Beslut KS 2017-06-07
Budget 2017 - nya budgetramar
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-06-07
Budget – Budgetramar 2018, budgetplan 2019 – 2020, investeringsbudgetram 2018 samt investeringsbudgetplan 2019 – 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-06-07
Fastställande av Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet
	Beslut KS 2017-06-07
Medborgarförslag av Anita Östlundh om medlemsbidrag till pensionärsföreningar i Malå
	Beslut KS 2017-06-07
Redovisning av delegationsbeslut
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-06-07
Redovisning av meddelanden

