
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-11-08 (56) 

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 15.00 
 
Ajournering Kl 08.05 - 08.45 PWC/Michaela Nyman samt revisorerna Johnny Salo-

monsson, Kerstin Sjölund, Per Olof Renling redovisar 
grundläggande granskning - digitalt 

 Kl 09.20 - 09.30 Kaffe 
 Kl 10.50 - 10.55 
 Kl 11.30 - 12.30 Lunch 
 Kl 12.30 - 13.30 Söderberg & Partners informerar om pensioner 
 Kl 13.30 - 13.35 
 Kl 14.00 - 14.30 Revisor Håkan Jonsson - digitalt - samt VD Angelica Ed-

lund informerar om Menis ekonomiska redovisning 
 
Beslutande Lennart Gustavsson (V) 
 Siv Stenberg (V) 
 Petter Hultdin (V) 
 Mikael Abrahamsson (S), § 140 - 151, 153 - 178 
 Britt-Marie Sellman (S), ersättare för Mikael Abrahamsson (S), § 152 
 Ylva Olofsson (S) 
 Jeanette Norberg (S) 
 Cecilia F Stenlund (L) 
 Stefan Lundgren (L) 
 Ruth Hellsten (ML), ersättare för Arne Hellsten (ML) 
 
Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Erik Lindblom, skolchef, § 164,167 
 Catrin Björck, sekr Per Bertilsson, kultur o tekn enh, § 175 
 L Dahlbäck, ek chef, § 141-142,149,155-156,163 B-M Sellman (S), ej tjg ers, § 140-151,153-178 
 A-K Horney, utveckl- o arb markn chef, § 150,159 Charlotte Hultdin (S), ej tjg ers 
 
Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Jeanette Norberg 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 15 november 2022, kl 13.00 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 140 - 178 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Lennart Gustavsson    
      
 Justerande     
  Cecilia F Stenlund    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-11-08 
 
Anslag sätts upp  2022-11-15 Anslag tas ner 2022-12-07 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 140     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande änd-
ring. Ärende 39 Försäkringsoption pensioner flyttas i dagordningen till 
ärende 27. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns med följande ändring. Ärende 39 Försäk-

ringsoption pensioner flyttas i dagordningen till ärende 27. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 141    Dnr 2022.225/04 
 
Fastställande av Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i 
Malå kommun  
 
För att planerings-, budget- och uppföljningsprocessen ska flyta under 
arbetsåret är det viktigt att alla inblandade - utskott, nämnder, styrelse, 
styrelser i kommunalägda bolag, enskilda politiker och tjänstepersoner - 
känner till när, hur och av vem olika beslut ska fattas, hur beslutsunder-
lag ska se ut, hur uppföljning ska gå till etc. 
 
Bedömning 
 
Budgetprocessen utvecklas ständigt vilket tillsammans med den nya 
politiska organisationen medfört en del förändringar för styrprinciperna.  
Ny politisk organisation medför en del ändringar i dessa styrprinciper. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen i Malå kommun fastställs enligt upprättat förslag. Tidigare av 
kommunfullmäktige 2021-04-26, § 21 fastställda styrprinciper upphör att 
gälla. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommun 

fastställs enligt upprättat förslag. 
 
- Tidigare av kommunfullmäktige 2021-04-26, § 21 fastställda styrprinci-

per upphör att gälla. 
 
----- 

3



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 142    Dnr 2022.224/00 
 
Återrapportering av Grundläggande granskning av styrelse och nämn-
der 2021 – PricewaterhouseCooper  
 
Revisionen har via PricewaterhouseCooper (PwC) genomfört en grund-
läggande granskning för år 2021. Revisionen emotser styrelsens skriftli-
ga återkoppling utifrån granskningen och de rekommendationer som 
lämnas senast per oktober 2022.  
 
De rekommendationer som lämnades för att utveckla verksamheten för 
kommunstyrelsen var följande. 
 
• Säkerställa att åtgärder vidtas vid indikationer om bristande målupp-

fyllelse. 
 
• Att säkerställa att tillbörliga åtgärder vidtas för budget i balans. 
 
För att utveckla verksamheten lämnas även följande rekommendationer 
till kommunstyrelsen. 
 
• Systematisera arbetet med intern kontroll, planering, genomförande, 

uppföljning och utvärdering. 
 
• Säkerställa att samtliga verksamhetsmål formulerade i styrkort följs 

upp och redovisas styrelsen. 
 
Bedömning 

 
Kommunstyrelsen har genom administrativa avdelningen under 2020 
gått över till ett mål- och verksamhetssystem som heter ”Stratsys”. Han-
teringen har gått från manuell hantering av styrkort och måluppföljning 
till detta digitala system. Inför 2022 har mål och styrkort utvecklats med 
mer kvalitativa mål med bättre mätetal som går att följa upp. Detta arbe-
te sker stegvis i processen och utvecklas successivt vid varje delårsrap-
portering under året och i slutet av året även i verksamhetsberättelsen/ 
årsredovisningen. Många av målen är inte möjliga att följa upp under in-
nevarande år men kan i slutet av året följas upp i sin helhet. Det kan 
t ex vara olika mätningar som genomförs löpande men som rapporteras 
när året har passerat, exempelvis KKIK-rapport (Kommuners kvalitet i 
korthet-undersökning). 
 
1. Säkerställa att åtgärder vidtas vid indikationer om bristande målupp-

fyllelse. 
 

För att återkoppla till punkt 1 är hållpunkterna för måluppföljning vid del-
årsrapporter och verksamhetsberättelser. Detta blir tydligt i systemet 

PwC, Ella-Marit P, John O, 
Erik L, Elin N, Meni, Mabo
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Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Stratsys då första steget av uppföljningen görs genom att avdelnings-
cheferna följer upp verksamhetsmålen för sina verksamheter. I nästa 
steg sker en återrapportering till kommunstyrelsenivå där kommunchef 
övergripande följer upp mot styrelsemålen (styrkortet) som genom del-
årsrapport/ verksamhetsberättelse redovisar måluppfyllelse för kom-
munstyrelsen.  

 
En av åtgärderna som nu måste införas är att avdelningarna får ge 
prognos för huruvida måluppfyllelsen kommer att uppnås för respektive 
mål. Att följa upp målen utifrån en prognos för helår istället för att följa 
upp måluppfyllelsen för respektive avstämningsperiod. Det är något 
som ska ändras i arbetssättet inför kommande delårsrapporter.  
 
En annan åtgärd blir att införa en kontrollpunkt i den tidplan som upprät-
tas inför arbetet med de olika rapporterna.  
 
Åtgärden för att säkerställa att avdelningarna efter varje måluppföljning 
fångar upp mål som indikeras att inte bli uppfyllda är att respektive av-
delningschef sammanfattar åtgärderna under ett separat stycke i del-
årsrapport/verksamhetsberättelse. 
 
2. Att säkerställa att tillbörliga åtgärder vidtas för budget i balans. 
 

För att säkerställa punkt 2 har kommunstyrelsen som rutin i ärendet 
Malå kommuns delårsrapport att kräva återrapportering för de avdel-
ningar som inte klarar budget i balans. Rutinen är att de nämnder/ 
styrelse/bolag som inte klarar målet får återrapportera vidtagna åt-
gärder för att komma i balans, på nästkommande kommunstyrelse-
sammanträde.  

 
3. Systematisera arbetet med intern kontroll, planering, genomförande, 

uppföljning och utvärdering. 
 
Enligt gällande internkontrollreglemente ska en plan för internkontroll 
för innevarande år fastställas. Planen ska även följas upp i kommun-
styrelsen och redovisas för kommunfullmäktige året efter. 

 
En risk- och sårbarhetsanalys har upprättats inom kommunstyrelsen. 
Utifrån denna analys har en plan för internkontroll 2023 föreslagits för 
kommunstyrelsen. Arbetet med internkontrollplanen för 2024 ska på-
börjas under hösten 2023 med en risk- och sårbarhetsanalys som 
beslutas av kommunstyrelsen i september och därefter beslutas in-
ternkontrollplanen i november 2023 för år 2024. 

 
4. Säkerställa att samtliga verksamhetsmål formulerade i styrkort följs 

upp och redovisas styrelsen. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Grunden är att de verksamhetsmål som formulerats i styrkorten läggs 
upp i systemet Stratsys och när uppföljningen görs vid delårsrappor-
terna och verksamhetsberättelsen syns det klart och tydligt vilka mål 
som inte hanterats. Avdelningscheferna har ansvar för de mål som 
ligger närmast avdelningarna och kommunchef har ansvar för att mål 
som är knutna till kommunstyrelsens styrkort blir uppföljda.  

 
Arbetet med att tydliggöra målformuleringarna fortlöper och det finns 
ett behov av att ha fler mätetal kopplade till respektive mål. I dagslä-
get finns det mål som endast har en enkät som mätetal, om då enkä-
ten görs vid årets slut kan inte målet följas upp under året i delårsrap-
porterna. Målet kan såklart följas upp utifrån andra aspekter, men of-
ta inväntas mätetalets utfall innan bedömningen av måluppfyllelsen 
görs. 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 143    Dnr 2022.223/04 
 
Åtgärder för att nå budget i balans - Miljö- och byggavdelningen 
 
I delårsrapporten januari - augusti 2022 prognostiserade avdelningar 
och bolag underskott i sina verksamheter. 
 
 
Verksamhet 

 
Budget 2022 

 
Prognos 2022 

Prognos-
avvikelse 

Kommunfullmäktige 435 435 0 
Revision 505 505 0 
Överförmyndare 406 406 0 
Kommunstyrelsen 193 714 203 929 -10 215 
Miljö- och byggnämnden 15 039 15 192 -153 
Totalt 210 099 220 467 -10 368 
 
I ett led att säkerställa att tillbörliga åtgärder vidtas ska bolag/nämnd 
och styrelse återrapportera sina åtgärder för att komma i budget i ba-
lans. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04, dnr 2022.223/04 lyder: Miljö- 
och byggavdelningen prognostiserar underskott och ska i nästkomman-
de kommunstyrelsesammanträde i november 2022 återkomma med åt-
gärder som vidtagits för att nå budget i balans. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 144    Dnr 2022.222/04 
 
Åtgärder för att nå budget i balans - Malå Energi- och Industri AB 
 
I delårsrapporten januari - augusti 2022 prognostiserade avdelningar 
och bolag underskott i sina verksamheter.  
 
 
Bolag 

 
Budget 2022 

 
Prognos 2022 

Prognos-
avvikelse 

Malå Energi- och Industri 
AB 

 
840 

 
-750 

 
1 590 

 
I ett led att säkerställa att tillbörliga åtgärder vidtas ska bolag/nämnd 
och styrelse återrapportera sina åtgärder för att komma i budget i ba-
lans. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10 04, dnr 2022.170/04 lyder: Malå 
Energi- och Industri AB prognostiserar underskott och ska i nästkom-
mande kommunstyrelsesammanträde i november 2022 återkomma 
med åtgärder som vidtagits för att nå budget i balans. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 

8



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 145    Dnr 2022.221/04 
 
Åtgärder för att nå budget i balans - Sociala och allmänna avdelningar-
na/kommunstyrelsen  
 
I delårsrapporten januari - augusti 2022 prognostiserade avdelningar 
och bolag underskott i sina verksamheter.  
 
 
Verksamhet 

 
Budget 2022 

 
Prognos 2022 

Prognos-
avvikelse 

Kommunfullmäktige 435 435 0 
Revision 505 505 0 
Överförmyndare 406 406 0 
Kommunstyrelsen 193 714 203 929 -10 215 
Miljö- och byggnämnden 15 039 15 192 -153 
Totalt 210 099 220 467 -10 368 
 
I ett led att säkerställa att tillbörliga åtgärder vidtas ska bolag/nämnd 
och styrelse återrapportera sina åtgärder för att komma i budget i ba-
lans. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-04, dnr 2022.221/04 lyder: Sociala 
och allmänna avdelningen prognostiserar underskott och ska i nästkom-
mande kommunstyrelsesammanträde i november 2022 återkomma 
med åtgärder som vidtagits för att nå budget i balans. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 146    Dnr 2022.217/04 
 
Ekonomisk slutredovisning av ombyggnation förskolan Tjambo. 
 
Här följer en kort ekonomisk slutredovisning av ombyggnationen på för-
skolan Tjambo. 
 
Total kostnad = 28 618 599 skr 
 
Upphandlad ombyggnation anbud = 22 298 000 skr 
 
Utfall upphandlad ombyggnation = 22 817 452 skr 
 
ÄTA, ändrings och tilläggskostnader = 519 452 skr = 2,3 % 
 
Konsultkostnader = 2 810 306 skr vilket motsvarar ca 10 % av totalkost-
naden 
 
Köksutrustningen köptes in direkt av Malå kommun via annat avtal, 
kostnad = 740 614 skr. 
 
Övriga kostnader på 2 276 227 skr är VA-anslutning, markjobb kopplat 
mot ombyggnationen såsom ny infart, utvändig belysning, parkerings-
platser, staket m m. 
 
Avskrivningskostnaden 2023 för Tjambo är 1 088 000 skr + internränta 
353 000 skr. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 147    Dnr 2022.216/04 
 
Ekonomisk slutredovisning av ombyggnation reningsverk 
 
Här följer en kort ekonomisk slutredovisning av ombyggnationen på 
Malå avloppsreningsverk, avsatt 10 000 000 skr i projektmedel. 
 
Total kostnad = 9 867 186 skr 
 
Upphandlad ombyggnation bygg anbud = 4 097 000 skr 
Utfall upphandlad ombyggnation = 4 282 100 skr 
ÄTA, ändrings- och tilläggskostnader = 185 100 skr = 4,5 % 
 
Upphandlad ombyggnation el anbud = 630 000 skr 
Utfall upphandlad ombyggnation = 650 000 skr 
ÄTA, ändrings- och tilläggskostnader = 20 000 = 3,2 % 
 
Konsultkostnader = 1 656 500 skr vilket motsvarar ca 17 % av totalkost-
naden, projektering blir dyrare vid mer komplexa projekt. 
 
Inköp maskinutrustning = 1 376 000 skr 
 
Övriga kostnader = 1 902 500 skr är separat köp av maskinmontage, 
inget anbud inkom, ventilations- samt vvs-arbeten via ramavtal, bygg-
lovskostnader m m. 
 
Innan projektstart var en processutredning samt tillståndsansökan hos 
länsstyrelsen genomförd till en konsultkostnad av 523 678 skr. 
 
Avskrivningskostnaden för ombyggnationen av reningsverket är 
243 215 skr/år + internränta 97 267 skr vilket motsvarar en taxehöjning 
på ca 5 %. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 148    Dnr 2022.220/17 
 
Antagande av Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst, Malå och Norsjö kommuner  
 
Kommunen ska enligt 3 kap 3 och 8 §§ lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778) anta ett handlingsprogram för den förebyggande verksam-
heten och räddningstjänsten. Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB) har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om innehåll 
och struktur i handlingsprogrammet. 
 
Kommunernas beredskapssamordnare har tillsammans med räddnings-
chef utarbetat ett förslag till Handlingsprogram för förebyggande verk-
samhet och räddningstjänst för Malå och Norsjö kommuner. Kommun-
fullmäktige i respektive kommun ska anta handlingsprogrammet men 
först ska det samrådas med berörda myndigheter. Förslag till handlings-
program har varit ute på samråd under perioden 2022-09-14--10-05. 
 
Bedömning  
 
Under samrådet har sju yttranden inkommit. Utifrån inkomna synpunkter 
har revideringar har gjorts under rubrikerna ”Övriga förebyggande åtgär-
der” (7,4) och ”Nödställd person” (8,2 och 4,9). I övrigt har mindre kor-
rekturändringar samt ändring av rubriknumrering skett. Handlingspro-
grammet är därmed färdigt för antagande. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 90/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till miljö- och byggnämndens förslag, ly-
dande: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddnings-
tjänst, Malå och Norsjö kommuner 2023 - 2027 antas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, 

Malå och Norsjö kommuner 2023 - 2027 antas. 
 
----- 
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§ 149    Dnr 2022.226/04 
 
Ansökan om driftbidrag till Laven - Malå Energi- och Industri AB 
 
Malå Energi- och Industri AB har inkommit med en ansökan om ett drift-
bidrag till Laven. 
 
Historiskt sett har kommunen bidragit med väldigt mycket pengar till 
Meni under många år (totalt ca 45 mnkr) och utifrån den nedskrivning 
av låneskuld som gjordes 2015 gjordes bedömningen att bolaget ska 
drivas med egna medel utan driftbidrag från kommunen. 
 
Bedömning 
 
Inför 2023 års budget finns inget utrymme till driftbidrag till Meni avse-
ende ändamålet och mot bakgrunden ovan är bedömningen restriktiv 
angående driftbidrag till Meni. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Malå Energi- och Industri AB:s ansökan om 
driftbidrag till Laven avslås. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Malå Energi- och Industri AB:s ansökan om driftbidrag till Laven av-

slås. 
 
----- 
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§ 150    Dnr 2022.182/04 
 
Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival 2023 - Gold of Lapland 
ek förening  
 
Gold of Lapland ekonomisk förening ansöker om medfinansiering av 
Vinterfestival 2023. Detta efter att evenemanget 2022 ställdes in på 
grund av pandemin (KS 2021-09-13, § 52). 
 
Inom ramen för projekt 1,76 fanns år 2021 medel reserverade för ”Sats-
ning på större event i samarbete med näringsliv och föreningsliv i Malå” 
med ett förväntat resultat samverkan och minst 1 500 besökare. Kvar-
varande medel har överförts från år 2021 till år 2022. 
 
Bedömning 
 
Eventet är ett bra sätt att stärka lokalsamhället. Det finns flera goda 
exempel på detta i Malåbygden genom åren. Projektet ligger i linje med 
Malå en levande plats (LUS 2030). Processen bygger på en gemensam 
syn på mål, behov och prioriteringar och öppnar upp för samtal, sam-
syn, samarbete och samhandling samtidigt som Malå som vinterort po-
sitioneras. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 74/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival 2023 beviljas, under för-
utsättning att 15 Malåföretag (exklusive kommunala bolag) samt fyra fö-
reningar (varav en med säte utanför centralorten) är partners till even-
tet. Kostnaderna belastar verksamhet 220 - projekt 5780. Faktureras 
Malå kommun senast 2022-12-31. 
 
BESLUT 
 
- Ansökan om medfinansiering av Vinterfestival 2023 beviljas, under för-

utsättning att 15 Malåföretag (exklusive kommunala bolag) samt fyra 
föreningar (varav en med säte utanför centralorten) är partners till 
eventet.  

  

Anna-Karin Horney, Gold of 
Lapland ek förening

14



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

- Kostnaderna belastar verksamhet 220 - projekt 5780. 
 
- Faktureras Malå kommun senast 2022-12-31. 
 
----- 
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§ 151    Dnr 2022.189/11 
 
Utseende av politisk styrgrupp för utredningar av äldreboenden, simhall, 
samordnad fastighetsförvaltning, tillagningsköket (Grytan) och utredning 
av ett bolag som innehåller hotellet, husvagnscampingen och den alpi-
na anläggningen  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-14:  
 
- Investeringsmedel på 2 mnkr avsätts till utredningar av äldreboenden, 

simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillagningsköket (Grytan). 
 
Information om pågående utredningar gavs i kommunstyrelsen 2022-
03-29, 2022-06-07 och 2022-10-04. I projektplanen ingår nedanståen-
de, och efter att kommunfullmäktige antagit motionen om en utredning 
av ett bolag som innehåller hotellet, husvagnscamping och den alpina 
anläggningen ingår den också. 
 
Under kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-04 framkom att det 
finns ett behov av en politisk styrgrupp för nämnda utredningar. 
 
Bedömning 
 
För att nå en så bred förankring som möjligt i processerna krävs att pro-
cesserna är väl förankrade i de politiska partierna. 
 
Föredraganden föreslår därför att gruppledarna för de partier som är 
representerade i kommunfullmäktige ingår i styrgruppen för utredning 
av äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning, tillagnings-
köket (Grytan) och utredningen av ett bolag som innehåller hotellet, 
husvagnscamping och den alpina anläggningen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 75/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
En styrgrupp bestående av gruppledarna för respektive parti utses för 
utredning av äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning, 
tillagningsköket (Grytan) och utredningen av ett bolag som innehåller 
hotellet, husvagnscamping och den alpina anläggningen. 

  

16



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

TILLÄGGSFÖRSLAG 
 
Mikael Abrahamsson (S): Kommunfullmäktiges presidium ska ingå i den 
politiska styrgruppen för utredningar av äldreboenden, simhall, samord-
nad fastighetsförvaltning, tillagningsköket (Grytan) och utredning av ett 
bolag som innehåller hotellet, husvagnscampingen och den alpina an-
läggningen. Kommunfullmäktiges ordf är sammankallande i den politis-
ka styrgruppen för utredningar av äldreboenden, simhall, samordnad 
fastighetsförvaltning, tillagningsköket (Grytan) och utredning av ett bo-
lag som innehåller hotellet, husvagnscampingen och den alpina anlägg-
ningen. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunsty-
relsen bifaller desamma. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- En styrgrupp bestående av gruppledarna för respektive parti utses för 

utredning av äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning, 
tillagningsköket (Grytan) och utredningen av ett bolag som innehåller 
hotellet, husvagnscamping och den alpina anläggningen. 

 
- Kommunfullmäktiges presidium ska ingå i den politiska styrgruppen för 

utredningar av äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvalt-
ning, tillagningsköket (Grytan) och utredning av ett bolag som innehål-
ler hotellet, husvagnscampingen och den alpina anläggningen.  

 
- Kommunfullmäktiges ordf är sammankallande i den politiska styrgrup-

pen för utredningar av äldreboenden, simhall, samordnad fastighets-
förvaltning, tillagningsköket (Grytan) och utredning av ett bolag som in-
nehåller hotellet, husvagnscampingen och den alpina anläggningen. 

 
----- 
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§ 152    Dnr 2022.202/04 
 
Beviljande av ansvarsfrihet år 2021 för Samordningsförbundet Södra 
Lappland  
 
Malå kommun har att bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 
Södra Lappland. 
 
Bedömning 
 
Utifrån årsredovisningen och revisorernas bedömning anser handläg-
gande tjänsteperson att Samordningsförbundet Södra Lappland bör be-
viljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 90/22. 
 
JÄV 
 
Mikael Abrahamsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Britt-Marie Sellman (S) tjänstgör i Mikaels ställe. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Samordningsförbundet Södra Lappland beviljas ansvarsfrihet för räken-
skapsåret 2021. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Samordningsförbundet Södra Lappland beviljas ansvarsfrihet för rä-

kenskapsåret 2021. 
 
----- 
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§ 153    Dnr 2022.194/00 
 
Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2023-01-01--12-31 
 
I det Gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt 
kommunstyrelsen framgår följande. 
 
Gemensamma regler och riktlinjer 
 
Det som sägs i detta reglemente…  
 
Med nämnd avses även kommunstyrelsen. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföran-
de eller vid förfall för denne av andre vice ordförande och kontrasigne-
ras av anställd som nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Bedömning 
 
Kommunstyrelsen har att namnge ordföranden, vice ordföranden samt 
att utse kontrasignant och dess ersättare, men eftersom det är valår i år 
har inte någon ordförande eller vice ordföranden hunnit utses för 2023 
ännu. Därför utses enbart kontrasignant och dess ersättare i dagens 
sammanträde. När ordförande och vice ordföranden utsetts för 2023 tas 
ärendet upp igen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 87/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant 2023-
01-01--12-31. Ekonomichef Lina Dahlbäck, född 1987, utses till ersätta-
re för kontrasignanten 2023-01-01--12-31. 

  

De utsedda, Kommuninvest
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BESLUT 
 
- Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant 2023-

01-01--12-31. 
 
- Ekonomichef Lina Dahlbäck, född 1987, utses till ersättare för kontra-

signanten 2023-01-01--12-31. 
 
----- 
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§ 154    Dnr 2022.195/00 
 
Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2023-01-01--12-31 
 
I det Gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt 
kommunstyrelsen och dess utskott framgår följande. 
 
Gemensamma regler och riktlinjer 
 
Det som sägs i detta reglemente…  
 
Med nämnd avses även kommunstyrelsen. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar…  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Bedömning 
 
Kommunstyrelsen har att besluta om vem som i övrigt ska underteckna 
handlingar. Firmatecknare ska således utses. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 88/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2023-01-01--12-31. 
Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren 2023-
01-01--12-31. 
 
BESLUT 
 
- Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2023-01-01--12-

31. 
 
- Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren 

2023-01-01--12-31. 
 
----- 
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§ 155    Dnr 2022.197/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för 
kommunstyrelsen 2022. 
 
Det som tillkommit är: 
 
- Back-up server 
- Möbler Tjamstangården, Sörgården 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 85/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Tidigare godkänd investeringsplan 2022 för kommunstyrelsen upphör 
att gälla. Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Tidigare godkänd investeringsplan 2022 för kommunstyrelsen upphör 

att gälla. 
 

- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns. 
 
----- 
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Lina D, Lars G, Per B, Ebbe B, 
Magnus R, Ella-Marit P, John O 
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§ 156    Dnr 2022.196/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2023 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till investeringsplan för kom-
munstyrelsen 2023. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 86/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Investeringsplan för kommunstyrelsen 2023 godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Investeringsplan för kommunstyrelsen 2023 godkänns. 
 
----- 
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Jim Lundmark, Ella-Marit Pilto, 
meddelande i KF 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 157    Dnr 2022.184/00 
 
Fastställande av plan för internkontroll 2023 - Kommunstyrelsen 
 
Enligt gällande internkontrollreglemente ska en plan för internkontrollen 
för innevarande år fastställas.  
 
Förslag till plan för internkontroll samt risk- och sårbarhetsanalys har 
upprättats. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 84/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till plan för internkontroll 2023 fastställs. 
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till plan för internkontroll 2023 fastställs. 
 
----- 
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§ 158    Dnr 2022.187/88 
 
Antagande av Biblioteksplan för Malå bibliotek 2023 - 2025 
 
I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteks-
verksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS 2013:801), som innehåller 
bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Lagen fastslår bl a 
att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek och att kommu-
nerna ansvarar för folkbiblioteken. 
 
Skolbiblioteken ingår i det allmänna biblioteksväsendet, som styrs av 
bibliotekslagen. Skolbiblioteken styrs även av skollagen (2010:800), 
som säger att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 
skolbibliotek”. Enligt skollagens förarbeten ska skolbiblioteket vara "en 
gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till 
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska 
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. (Prop 
2009/10:165, s 284). För skolbiblioteket i Malå ansvarar kommunen. 
 
Bibliotekslagen fastslår även att ”kommuner och landsting ska anta bib-
lioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Med biblioteks-
plan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans antagen 
plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verk-
samhetens inriktning och omfattning. Den är också så utformad att 
medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens övervägan-
den gynnas liksom möjligheterna till samverkan. (Kulturutskottet DS 
2003:66, s 112). 
 
I arbetet med Biblioteksplan för Malå bibliotek 2023 - 2025 har synpunk-
ter från allmänheten inhämtats genom befintliga kanaler såsom face-
book, instagram och på plats i det fysiska biblioteksrummet. Vidare har 
erfarenheter från tidigare period, utvecklingen av samhället i stort och 
projektlärdomar bidragit till utformningen. 
 
Bedömning 
 
Biblioteksplanen omfattar all biblioteksverksamhet i Malå kommun och 
gäller 2023 - 2025. Biblioteksplanen bedöms bidra till en jämställd och 
väl fungerande biblioteksverksamhet i hela kommunen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 80/22. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Biblioteksplan 2023 - 2025 för Malå kommun antas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Biblioteksplan 2023 - 2025 för Malå kommun antas. 
 
----- 
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§ 159    Dnr 2022.190/14 
 
Fastställande av Handlingsplan för bygdemedel 2023, Malå kommun 
 
I lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och i förord-
ningen om bygde- och fiskeavgifter regleras hur bygdemedel får använ-
das. Lagstiftningen säger följande om bygdeavgiftsmedel. 
 
… tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vattenverk-
samheten eller anläggningar för denna. (Lag (1998:812) om vattenverk-
samhet 6 kap 1 §, utdrag). 
 
… användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller 
service i bygden eller annars är till nytta för denna. (Förordning 
1998:928 om bygde- och fiskeavgifter 8 §, utdrag). 
 
Enligt förordningen ska medlen användas till investeringar eller till pro-
jekt med investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller 
service i bygden eller annars är till nytta för denna. 
 
Malå kommun ska årligen upprätta en handlingsplan för hur bygdemed-
len ska användas i hela kommunen; byar och centralort. Handlingspla-
nen ska därefter godkännas av länsstyrelsen. Utgångspunkt för Malå 
kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2023 är Regional utvecklings-
strategi (RUS) och Lokal Utvecklingsstrategi (LUS). Malå kommun ser 
Agenda 2030 som central. För år 2023 föreslås följande som särskilda 
prioriteringar. 
 
Särskild prioritering 2023: Affärsmodeller i flera kompletterande rikt-

ningar. 
 
Särskild prioritering 2023: Utveckla kultur och kulturarv. 
 
Särskild prioritering 2023: Likvärdigt deltagande i arbets- och samhälls-

liv, särskilt genom utbildning. 
 
Nytt förslag år 2023 är vidare att avsätta 60 000 SEK för omvärldsbe-
vakning och insatser som främjar inflyttning och att bo, leva, verka i 
hållbara Malåbygden. Tillsammans föreningsliv och näringsliv i samver-
kan, samordnas av utvecklings- och arbetsmarknadsenheten. 
 
Handlingsplanen är ett verktyg för att uppnå de två övergripande håll-
barhetsmålen i LUS; Malå en cirkulär plats 2030 och Malå en levande 
plats 2030.  

  

Länsstyrelsen i V-bottens 
län, Anna-Karin Horney
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Handlingsplanen utgår från kommunens styrkort och mål och beaktar 
gällande integrationsstrategi, serviceplan och övriga relevanta strategis-
ka planer och styrdokument.  
 
I syfte att uppmuntra och möjliggöra utvecklingsinitiativ med särskilt fo-
kus på näringslivs- och attraktivitetsfrämjande resultat, jfr projekt Ut-
veckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun, har medel 
reserverats och är sökbara för företag och/eller föreningar i samverkan 
även år 2023. 
 
Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2023 är förankrad med 
handläggare vid Länsstyrelsen i Västerbottens län. Bygdemedel är en 
möjliggörare för företags- och föreningslivets utveckling i Malå kommun 
och bidrar till en levande landsbygd. 
 
Bedömning 
 
Föreslagen handlingsplan bedöms komma både kvinnor, män, flickor 
och pojkar till gagn. 
 
Bygdemedel för allmänna näringslivsfrämjande åtgärder ska ses utifrån 
ett bredare perspektiv och även omfatta åtgärder som långsiktigt bidrar 
till utveckling och stimulering av näringslivet med följande mål. 
 
- I Malå kommun sker tillväxt. 
 
- I Malå kommun ökar nyföretagandet. 
 
- I Malå kommun utvecklas samhälls- och näringslivet genom tillämp-

ning av nya metoder.  
 
Bygdemedel till föreningar bör bedömas utifrån nedanstående mål. 
 
- I Malå kommun kan alla invånare utöva och utveckla sina intressen.  
 
- Malå kommun är en attraktiv plats för bosättning och arbete, framför-

allt för unga kvinnor och män. 
 
- I Malå kommun finns ett brett utbud av attraktioner med hög kvalitet 

inom området hälsa och det kulturturistiska området. 
 
Agenda 2030 ska beaktas vid handläggning av projekt som beviljas  
Bygdemedel. Vid bedömning och beslut ska hänsyn tas till för år 2023  
särskilda prioriteringar. 
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 78/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2023 fastställs. 
 
BESLUT 
 
- Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2023 fastställs. 
 
----- 
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§ 160    Dnr 2022.188/00 
 
Förlängning av Serviceplan för Malå kommun 2021 - 2022 att omfatta 
även 2023  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28, § 44 att fastställa Service-
plan 2021 - 2022 för Malå kommun. Med anledning av att arbete med 
ny plan är tänkt att integreras med det nyligen beviljade projektet Med-
skapande processer för hållbar service i Malåbygden, finansierat av 
landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, föreslås nuvarande service-
plan förlängas att även omfatta 2023, till dess att en ny plan arbetats 
fram under perioden fram till sommaren 2023. 
 
Syftet med projektet Medskapande processer för hållbar service i Malå-
bygden är att stärka kommunens kapacitet att möta och samarbeta med 
lokala aktörer. Målet är att etablerade samarbeten har lagt grunden för 
och möjliggjort ett gemensamt framtagande av relevanta planer och ut-
veckling av nödvändiga och önskvärda servicelösningar. 
 
Projektet består av att 
 
• Etablera och genomföra samarbeten med lokalsamhället via lokala ak-

törer på en eller fler platser i kommunen. 
 
• Utveckla interna arbetssätt och rutiner, inklusive intern förankring för 

att arbetet ska bli långsiktigt. 
 
• Delta i gemensamma nationella träffar för erfarenhetsutbyte och kom-

petensutveckling. 
 
Projektet pågår under perioden 2022-09-01--2024-08-31 och omsluter 
624 602 kr, varav 80 % är externa medel från landsbygdsprogrammet 
via Tillväxtverket. Av dessa är 160 820 kr reserverade för arvode till lo-
kala aktörer som engagerar sig och lägger tid i projektets processer och 
aktiviteter, vilket är ett nytt grepp som aldrig tidigare provats med kopp-
ling till Malå kommuns serviceplanarbete tidigare. 
 
Bedömning 
 
Med projekt Medskapande processer för hållbar service i Malåbygden 
skapas nya förutsättningar för ett medskapande arbete kopplat till fram-
tidens serviceplan för Malå kommun. Genom att förlänga befintlig plan 
tillskapas utrymme för de processer som möjliggörs genom projektet 
och en ny serviceplan kan ta form. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 77/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Serviceplan 2021 - 2022 för Malå kommun förlängs att omfatta även år 
2023. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Serviceplan 2021 - 2022 för Malå kommun förlängs att omfatta även 

år 2023. 
 
----- 
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§ 161    Dnr 2022.181/00 
 
Yttrande över Länsgemensam suicidpreventiv strategi i Västerbotten - 
Region Västerbotten  
 
Initiativet till att ta fram en länsgemensam suicidpreventiv strategi togs 
av länets kommuner och regionen i den dåvarande länssamordnings-
gruppen (LSG). Strategin har utarbetats i samverkan mellan represen-
tanter för nio av Västerbottens kommuner och representanter för Re-
gion Västerbotten.  
 
Suicid är ett folkhälsoproblem som behöver beaktas och hanteras uti-
från olika perspektiv. För att effektivt förebygga suicid krävs bred sam-
verkan mellan bland annat beslutsfattare, myndigheter, kommuner, re-
gion, utbildningsanordnare, frivilligorganisationer och anhöriga.  
 
Syftet med strategin är att definiera gemensamma mål och strategier för 
ett långsiktigt suicidpreventivt arbete i hela Västerbotten med utgångs-
punkt i forskningsbaserad kunskap och Västerbottens förutsättningar. 
 
Strategin ska fungera som vägvisare vid samverkan på övergripande ni-
våer samt vara vägledande och stödjande i arbetet med lokala styrdo-
kument, där strategins områden konkretiseras och prioriteras utifrån lo-
kala behov och förutsättningar.  
 
Strategin bygger på Storumans suicidpreventiva arbete och modellen  
”B4” Before. 
 
Bedömning 
 
Denna suicidpreventiva strategi kommer att vara en utgångspunkt för 
att upprätta en lokal handlingsplan för suicidprevention i Malå. Syftet 
med att upprätta en handlingsplan är att främja den psykiska hälsan 
samt att förebygga och stärka arbetet med suicidprevention i Malå 
kommun. 
 
Denna suicidpreventiva strategi ligger i linje med den antagna avsikts-
förklaringen En god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten, dnr 
2021.3/77 samt det lokala folkhälsopolitiska programmet, KS dnr 
221.138/77. 
 
Denna suicidpreventiva strategi har beretts av Malå kommuns Folkhäl-
soråd och folkhälsoplanerare. 

  

Daniel Burman, Emma Wasara/ 
Folkhälsoenh Region V-botten
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Daniel Burmans tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 76/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Malå kommun ställer sig positiv till länsgemensam suicidpreventiv stra-
tegi. 
 
BESLUT 
 
- Malå kommun ställer sig positiv till länsgemensam suicidpreventiv 

strategi. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering 
Lisa N, Jim L, Ella-Marit P, 
Lennart G, Mikael A, Arne H 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 162    Dnr 2022.183/00 
 
Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27, § 31 att anta en ny politisk 
organisation som träder i kraft 2023-01-01. Nuvarande politiska organi-
sation upphör 2023-01-01. Beslutet innebär att Malå kommun ska införa 
två nämnder - en utbildningsnämnd och en socialnämnd - samt ett ut-
skott under kommunstyrelsen. Med anledning av detta måste en ny de-
legationsförteckning för kommunstyrelsen fastställas och ett förslag till 
en ny delegationsförteckning som endast omfattar kommunstyrelsens 
verksamheter har därmed utformats. Förändringen innebär att kommun-
styrelsens verksamheter har separerats från omsorgs- och skolverk-
samhet. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 73/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens delegationsförteckning 
fastställs med redaktionella ändringar. Delegationsförteckningen träder i 
kraft 2023-01-01. 
 
BESLUT 
 
- Kommunstyrelsens delegationsförteckning fastställs med redaktionella 

ändringar. 
 
- Delegationsförteckningen träder i kraft 2023-01-01. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering 
Jim Lundmark, Lina Dahlbäck 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 163    Dnr 2022.227/02 
 
Försäkringsoption pensioner 
 
I samarbete med Söderberg & Partners har kommunen upphandlat för-
säkringslösningar på pensionsskulden avseende: 
 
- Option på löpande försäkring av förmånsbestämd ålderspension 
- Option på försäkring av efterlevandepension 
 
Upphandlingen ger kommunen en möjlighet att avropa ovanstående op-
tioner i syfte att reducera betydande risker i kommunens pensionsåta-
gande. Kommunen säkerställer också att rätt generation belastas kost-
nads- och likviditetsmässigt. Med nuvarande lösning finns det annars 
en stor risk att nästa generation får en tung och orättvis likviditetsbelast-
ning att bära. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Ekonomichefen får i uppdrag att med Söder-
berg & Partners teckna optionsavtal med Skandia Livförsäkring ömsesi-
digt om försäkringslösningar på pensionsskulden. 
 
BESLUT 
 
- Ekonomichefen får i uppdrag att med Söderberg & Partners teckna 

optionsavtal med Skandia Livförsäkring ömsesidigt om försäkringslös-
ningar på pensionsskulden. 

----- 
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  Beslutsexpediering 
Erik Lindblom 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 164    Dnr 2022.179/60 
 
Återrapportering av Utbildningsavdelningens systematiska kvalitetsar-
bete  
 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, 
förskole- och skolenheter systematiskt ska följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det 
planera och utveckla utbildningen. Varje huvudman måste därför hitta 
sina egna former och rutiner för kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är all-
tid densamma; att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllel-
se i förhållande till de nationella målen. Huvudsyftet med kvalitetsarbe-
tet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är 
också att skapa delaktighet och dialog vad gäller måluppfyllelse kopplat 
till både framgångsfaktorer och eventuella brister. 
 
I Malå kommun leds, samordnas och utvärderas det systematiska kvali-
tetsarbetet på avdelningsnivå av skolchef och denne ansvarar också för 
redovisning till huvudman. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 21/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottes förslag, lydande: 
Återrapporteringen av Nilaskolans systematiska kvalitetsarbete god-
känns. 
 
BESLUT 
 
- Återrapporteringen av Nilaskolans systematiska kvalitetsarbete god-

känns. 
 
----- 
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§ 165    Dnr 2022.212/45 
 
Fastställande av föreskrifter om avfallshantering för Malå kommun 
 
I samband med införandet av ett nytt insamlingssystem för matavfall har 
avfallsföreskrifterna för Malå, Norsjö och Sorsele kommuner reviderats. 
Avfallsföreskrifterna har samordnats mellan kommunerna där föreskrif-
terna inom renhållningen innehåller samma riktlinjer för samtliga kom-
muner. Detta är en förutsättning för att möjliggöra ett fortsatt och även 
utökat samarbete med insamling av avfall genom nämnden.  
 
Föreskrifterna har under juni - augusti ställts ut i respektive kommun 
och förslaget har därefter bearbetats utifrån inkomna synpunkter. För-
slaget har därefter behandlats och godkänts av Trepartens renhåll-
ningsnämnd som föreslår att föreskrifterna nu antas av fullmäktige. 
 
Bedömning 
 
Införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall förutsätter att 
avfallsföreskrifterna revideras. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till föreskrifter om avfallshan-
tering fastställs att gälla fr o m 2023-01-01. Föreskrifter om avfallshan-
tering fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-22, § 158 upphör att 
gälla 2022-12-31. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till föreskrifter om avfallshantering fastställs att gälla 

fr o m 2023-01-01. 
 
- Föreskrifter om avfallshantering fastställda av kommunfullmäktige 

2015-06-22, § 158 upphör att gälla 2022-12-31. 
 
----- 
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§ 166    Dnr 2022.135/0909 
 
Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera om att Malå kommun bör 
garantera att det finns arbetskläder till all förskolepersonal  
 
Vänsterpartiet har inlämnat en motion om arbetskläder till förskoleper-
sonal, lydande: 
 
På vissa områden av svensk arbetsmarknad är det idag tydligt att män 
utgör normen och kvinnor betraktas som undantag. I många kvinnodo-
minerade yrkesgrupper och branscher saknas det tillgång till arbetsklä-
der. Det är nödvändigt att arbeta systematiskt för att uppnå jämställdhet 
och då är frågan om arbetskläder viktig att beakta. 
 
Arbetskläder inom förskola och annan pedagogisk omsorg är viktigt ur 
arbetstagarperspektivet - rätten till arbetskläder anpassade efter funk-
tion. 
 
Förskoleverksamheten ställer stora krav på funktionsdugliga kläder för 
att möjliggöra aktivt pedagogiskt arbete både inomhus och utomhus. 
Kläderna får många gånger utstå slitage och tvättas ofta, vilket medför 
att de förbrukas osedvanligt snabbt. 
 
För att uppnå jämställdhet måste de kvinnodominerade yrkesgrupperna 
erhålla samma rättigheter som de yrkesgrupper som domineras av 
män. 
 
Med anledning av ovan anförda föreslås: 
 
att Malå kommun tillhandahåller arbetskläder för förskolepersonal. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
I motionen framhålls att förskoleverksamheten ställer stora krav på 
funktionsdugliga kläder för att möjliggöra aktivt pedagogiskt arbete 
inomhus och utomhus. Vidare kan man i motionen läsa att arbetskläder 
inom förskola är viktigt ur arbetstagarperspektivet - rätten till arbetsklä-
der anpassade efter funktion. Samt att för att uppnå jämställdhet måste 
de kvinnodominerande yrkesgrupperna erhålla samma rättigheter som 
de yrkesgrupper som domineras av män. 
 
Bedömning 
 
I dag erhåller all personal med månadslön en utedress i skalfunktion 
som också har fuktresistens. 
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Jämförelse med närliggande kommuner har genomförts. I Skellefteå 
och Norsjö kommuner har man upphandlat och infört arbetskläder i 
form av skaljacka och byxor, vinterjacka och vinterbyxor samt regnrock 
till ett pris av 2 000 kr exklusive moms per person. 
 
I Sorsele kommun har det under pandemin inköpts en utedress samt in-
nekläder, två byxor och två t-shirt per personal, samt uteskor och van-
tar. Detta är finansierat genom externa medel och just nu finns inte nå-
gon budget för fortsättning. Detta är under utredning. Uppskattad kost-
nad ligger på ca 4 000 - 5 000 kr per person, beroende på vilka kläder 
som den enskilde individen har valt. Dessa kläder får bara användas på 
förskolan och personalen ansvarar själva för tvätt av dessa kläder. 
 
Föredraganden ser positivt på att medarbetare får ökade möjligheter till 
arbetskläder, i synnerhet vad gäller utekläder. Vad gäller innekläder är 
det svårare att utreda vilken typ av kläder som skulle vara lämplig. Möj-
ligen skulle det fungera med exempelvis 1 - 2 par byxor och två t-shirtar 
att använda vid behov. 
 
Trots att arbetsgivaren ser positivt på att utöka möjligheten till arbetsklä-
der så finns i dag inget utrymme i budget för en sådan utökning. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria Larssons tjänsteutlåtande. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 22/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande: 
Motionen avslås. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Motionen avslås. 
 
----- 
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Erik L, Ann-Chatrine L, Ulrika R, 
Viveka E 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 167    Dnr 2022.178/60 
 
Redovisning av kränkande behandling till huvudmannen 
 
Skollagen (6 kap 10 §) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan 
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin 
tur har skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Sådana anmäl-
ningar sammanställs av skolchef och redovisas för huvudmannen. 
 
Från och med den 1 januari till och med den 30 september 2022 har 28 
anmälningar om kränkande behandling inkommit till utbildningsavdel-
ningen. Samtliga 28 anmälningar finns inom grundskolans verksamhe-
ter. Jämför man med samma period 2021 har antalet ärenden blivit fär-
re till antalet, från 31 till 28.  Det vanligast förkommande tillvägagångs-
sättet är verbala kränkningar. Medan ökningen jämfört med samma pe-
riod 2021 främst består av ett ökat antal anmälda kränkningar av fysisk 
karaktär. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 23/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande: 
Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns. 
 
----- 
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§ 168    Dnr 2022.215/10 
 
Redovisning av medborgarförslag som inte har beretts färdigt 
 
Enligt 5 kap § 35 kommunallagen (2017:725) ska ett medborgarförslag 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta ett beslut 
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen in-
te kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 
gånger per år redovisa medborgarförslag som inte beretts färdigt inom 
sex månader efter att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäkti-
ge. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sam-
manträden i juni och november. 
 
Bedömning 
 
I dagsläget finns det ett (1) medborgarförslag som inte har besvarats 
inom handläggningstiden på sex månader: 
 
Medborgarförslag om en aktiv webb kanal med livestreaming (dnr 
2021.86/09). Medborgarförslaget inkom 2021-04-26 och anmäldes i 
kommunfullmäktige 2021-06-28, § 53, där det lämnades över till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut. Utvecklings- och arbetsmark-
nadsavdelningen ansvarar för ärendet. Dialog är förd med ansvarig 
tjänsteperson, som rapporterat att handläggningen inte är färdig ännu. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Redovisningen av medborgarförslag som inte har beretts färdigt god-

känns. 
 
----- 
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§ 169    Dnr 2022.200/04 
 
Antagande av taxor för äldreomsorg i Malå kommun. 
 
Sociala avdelningens kostnader för mat och tjänster har ökat och taxor-
na för äldreomsorgen behöver därför uppdateras för 2023. 
 
Bedömning 
 
Fasta priser för mat räknas upp med ca 2 % och övriga tjänster med ca 
10 %. Detta innebär att de nya priserna blir: 
 
Service  235 kr/timme 
Ledsagning  115 kr/timme 
Trygghetslarm  225 kr/per månad 
Korttidsboende (omvårdnad, service och larm)  85 kr/per dygn 
Hyra korttidsboende  67 kr/per dygn 
Mat korttidsboende  125 kr/per dygn 
 
Frukost  27 kr 
Lunch  58 kr 
Middag  53 kr 
Fika  22 kr 
Heldygnskost (samtliga måltider ovan)  125 kr  
Månadsabonnemang  3 750 kr 
Övriga matgäster  72 kr 
Distribution av mat  11 kr 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
John Olssons tjänsteutlåtande. 
Sociala utskottets protokoll, § 29/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till sociala utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till taxor för äldreomsorg i Malå kommun fastställs att 
gälla från 2023-01-01. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till taxor för äldreomsorg i Malå kommun fastställs att 

gälla från 2023-01-01. 
 
----- 
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§ 170    Dnr 2022.191/04 
 
Fastställande av Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet 
 
Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhåll-
ningen med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera 
mellan åren, men under en löpande treårsperiod ska ett noll-resultat 
uppnås. Ökade kostnader för den normala insamlingen, förbrännings-
skatt, tidningsinsamlingsansvaret samt kommande kostnader för ut-
släppsrättshandel innebär att taxan måste höjas för att uppnå ett noll-
resultat. Nya kommande direktiv för avfall kan på sikt innebära kraftigt 
ökade kostnader. Utredning pågår via Trepartens renhållningsnämnd. 
 
Bedömning 
 
För att klara noll-resultat för verksamhet 87000 - Avfallshantering, mås-
te taxan för grundavgift samt insamlingen av hushållssopor höjas med 7 
%. För en villaägare med 120 liters kärl innebär det en kostnadsökning 
på 188 kr/år. Övriga avgifter i taxan har också justerats. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 82/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet 
fastställs att gälla fr o m 2023-01-01. Taxa för Malå kommuns renhåll-
ningsverksamhet fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 88 
upphör att gälla fr o m 2022-12-31. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet 

fastställs att gälla fr o m 2023-01-01. 
 
- Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kom-

munfullmäktige 2020-11-30, § 88 upphör att gälla fr o m 2022-12-31. 
 
----- 
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§ 171    Dnr 2022.192/04 
 
Fastställande av Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning  
 
Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för vatten och 
avlopp med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera 
mellan åren, men under +/- tre år ska ett noll-resultat uppnås. 
 
Minskade intäkter samt ökade kostnader samtidigt som införandet av ett 
extra reningssteg i reningsverket innebär att taxan måste höjas för att 
möta den totala kostnadsökningen. Reningsverkets ombyggnation inne-
bär en årlig kostnadsökning på ca 300 000 kr. Samtidigt är ledningsnä-
tet gammalt och underhållsbehovet stort vilket innebär att årlig höjning 
av taxan kan komma att bli aktuellt. 
 
En höjning av brukningsavgifterna med 10 % innebär en intäktsökning 
med ca 623 000 kr/år. Månadskostnaden för typhus A, villa med 150 m³ 
förbrukning blir efter höjningen 643 kr, idag 585 kr. 
 
Anläggningsavgift för upprättande av anslutningspunkter har inte regle-
rats på många år. Inga nyanslutningar har skett, men man bör samtidigt 
höja dessa så att vi får kostnadstäckning för eventuellt framtida nyan-
slutningar, nuvarande kostnad inom parentes. 
 
- Brukningsavgifterna höjs med 10 % 
- Anslutningsavgift enligt § 5.1 a höjs till 80 000 kr (40 000 kr) 
- Anslutningsavgift enligt § 5.1 b höjs till 15 kr/m² (12,5 kr/m²) 
- Anslutningsavgift enligt § 5.1 c höjs till 5 000 kr (2 500 kr) 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 81/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning fastställs att gälla fr o m 2023-01-01. Kommunfullmäk-
tiges beslut 2020-11-30, § 89 upphör att gälla fr o m 2022-12-31. 
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och av-

loppsanläggning fastställs att gälla fr o m 2023-01-01.  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30, § 89 upphör att gälla fr o m 

2022-12-31. 
 
----- 
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§ 172    Dnr 2022.219/04 
 
Fastställande av Taxa för prövning m m enligt plan- och bygglagen 
 
Malå och Norsjö kommuners plan- och bygglovstaxa är enligt Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR:s) modell från 2011 som till stor del 
bygger på arean bygganden upptar på marken och inte nödvändigtvis 
den tid ärendet tar att handlägga. Taxan är komplicerad och svår för sö-
kanden att förstå och för handläggare hantera. SKR har sedan 2014 ut-
vecklat en ny modell för avgifter inom plan- och bygglagens område. 
Den nya modellen bygger istället på genomsnittlig tidsåtgång för olika 
ärendetyper. 
 
Miljö- och byggavdelningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för pröv-
ning m m enligt plan- och bygglagen. Till taxan hör taxebestämmelser, 
taxetabeller samt tids- och kostnadsberäkningar. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 92/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Taxa för prövning m m en-
ligt plan- och bygglagen fastställs. Taxan ersätter nuvarande taxa med 
dnr KS-11/00539 (Norsjö) och dnr 2011.96/20 (Malå). 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till Taxa för prövning m m enligt plan- och bygglagen 

fastställs. 
 
- Taxan ersätter nuvarande taxa med dnr KS-11/00539 (Norsjö) och dnr 

2011.96/20 (Malå). 
 
----- 
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§ 173    Dnr 2022.218/04 
 
Fastställande av Taxa för avgifter inom räddningstjänstens verksam-
hetsområde  
 
Räddningstjänsten samverkar inom Region 10-kommunerna. Dessa har 
gemensamt arbetat fram ett förslag till taxa för avgifter inom räddnings-
tjänstens verksamhetsområde. Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR:s) taxeunderlag har legat till grund för taxeförslaget.  
 
Räddningstjänsten har justerat taxeförslaget utifrån Malå och Norsjö 
kommuners förutsättningar. Till taxan hör taxebestämmelser, taxetabel-
ler samt tids- och kostnadsberäkningar. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 91/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Taxa för avgifter inom 
räddningstjänstens verksamhetsområde fastställs. Taxan ersätter nuva-
rande taxa med dnr KS-15/01592 (Norsjö) och dnr 2015.252/04 (Malå). 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till Taxa för avgifter inom räddningstjänstens verk-

samhetsområde fastställs. 
 
- Taxan ersätter nuvarande taxa med dnr KS-15/01592 (Norsjö) och dnr 

2015.252/04 (Malå). 
 
----- 
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§ 174    Dnr 2021.212/0909 
 
Medborgarförslag om gatubelysning i Adak 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om tidsstyrning av gatlysen i Adak. 
Förslagsställaren anser att då gatlysena felaktigt lyser under dagtid när 
de inte behöver vara tända så är det bättre att förlänga tiden på kvällen 
så att de lyser då det är mörkt. 
 
Medborgarförslaget lyder: 
 
Jag vill att gatubelysningen skall lysa i Adak när det är mörkt, idag lyser 
dessa 12-14 timmar i veckan när det är dagsljus. per ur. Mitt förslag är 
att ta av dessa timmar och låta dem lysa till minst 24.00 som förr eller 
åtminstone Fre-Lör så folket kan gå hem medans de lyser.  
 
Kommunen har investerat i nya armaturer och ur men ej följt upp hur 
dessa fungerar idag, om det är så i hela kommunen så är det åtskilliga 
armaturer som aldrig lyst efter montering. Samt alla timmar de lyser då 
det är dagsljus, de ansvariga har ingen kunskap om hur uren skall an-
vändas. Försökt tala med dessa och förstod då att de har noll koll. Även 
frågat kommunledningen om de vet vad gryning och skymning är??? 
Noll koll även där. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 220314 att överlämna medborgarförsla-
get till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Bedömning 
 
Kultur och tekniska enheten har till och från haft problem med program-
men i tiduren. Detta har på vissa sträckor medfört att gatlysena lyst på 
tider de inte ska lysa. Vid ett antal ställen har obehöriga brutit sig in i 
styrskåpen och ändrat i programmen vilket försvårar vår egen uppfölj-
ning av som sker. Kultur och tekniska enheten gör kontinuerliga kontrol-
ler av funktionen och åtgärdar felen, dels då vi upptäcker dem själva 
och dels då vi får in felanmälan.  
 
Kultur och tekniska enheten kan inte ändra eller förlänga tider som gat-
lysen ska vara tända då det är ett politiskt beslut. Vi följer angivna direk-
tiv. Det har kommit krav från EU att vi ska spara 5 % på vår elförbruk-
ning och att då förlänga tiderna gatlysen lyser går emot kraven att mins-
ka förbrukningen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Per Bertilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 89/22. 
 

Förslagsställaren
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
----- 
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§ 175    Dnr 2022.193/45 
 
Information om arbetet med byggande av en ny återvinningscentral 
(ÅVC)  
 
Kultur och tekniska enheten har för 2022 10 miljoner kr i investerings-
medel för byggande av ny återvinningscentral. Detta projekt är inte ge-
nomfört beroende på flera anledningar - resursbrist, avsaknad av upp-
handlare, ny lagstiftning som innebär att grundförslaget vi tagit fram 
måste revideras på grund av att det kommunala insamlingsansvaret 
kommer att utökas med fler fraktioner.  
 
Vi håller nu på med införandet av matavfallsinsamling som tillsammans 
med den nya lagstiftningen innebär att vi måste prioritera ordnandet av 
en mellanlagringsanläggning för dessa fraktioner. Vi önskar att projekt-
medlen flyttas till 2023 men att vi tillsammans i budgetarbetet kan för-
klara problematiken vi står inför med de nya uppdragen som kommer 
med de nya regeringsbesluten. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 176     
 
Ordföranden och kommunchefen informerar 
 
Region Västerbotten har beslutat att stödja projektet ”Leader - Skellefte 
älvdal” och projektet ”Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsut-
veckling i Möjligheternas Region” (SHiMR). 
 
Budgetberedningen arbetar för att presentera förslag till reviderad bud-
get. Detta innebär bl a att ett extra kommunstyrelsesammanträde kom-
mer att genomföras 2022-11-17 kl 15.30. 
 
Mässan ”Här finns jobben” pågår under veckan. Fredag den 11 novem-
ber pågår utställning. 
 
Inledande dialog med Malå om att bli årets berättarkommun 2023 - 
2024 genomförs 2022-11-30. 
 
Region Västerbotten prognostiserar ett underskott på 650 miljoner kro-
nor. Inga nya ”sparpaket” planeras men läget inom vården är ansträngt. 
Viktigt att följa utvecklingen i Malå. 
 
Information om Projektplan - Investeringsmedel - utredningar av 
äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning och til-
lagningsköket (Grytan) 
 
Utredning av lokalförsörjning inkl äldreboenden 
 
En arbetsgrupp arbetar med frågan. Kammarkollegiet har beviljat Malå 
kommun 22,5 mnkr för att samordna äldreboenden i kommunen. Arbe-
tet pågår i projektgruppen inklusive extern konsult. Möte med arkitekt 
har skett på Miklagård. 
 
Tillagningsköket Grytan 
 
Utredning pågår med att hitta den mest optimala lösningen som också 
tangerar arbetet med äldreboendet gällande tillagningskök eller mottag-
ningskök. 
 
Utredning byggnation simhall/sporthall/utebad 
 
En arbetsgrupp arbetar med frågan. En kostnadskalkyl är framtagen 
och redovisades i kommunstyrelsen 2022-10-04. Ingen mer aktivitet i 
frågan i väntan på vad som ska investeras framöver. 
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Samordnad fastighetsförvaltning 
 
En arbetsgrupp arbetar med frågan. PriceWaterhouseCooper (PWC) är 
anlitad för att göra utredningen. Material har skickats till PWC som ar-
betar med en utredning. 
 
Bildande av ett bolag som innehåller hotellet, husvagnscampingen och 
den alpina anläggningen 
 
En arbetsgrupp arbetar med frågan. PWC är anlitad för att göra utred-
ningen. Material har skickats till PWC som arbetar med en utredning. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 

52



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-11-08 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 177     
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden, ut-
skott och tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa be-
slut ska anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kom-
munstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot 
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
ÄRENDE DELEGAT 
 
Beslut om regler för bidrag till föreningar Allmänna utskottet 
och studieförbund 
 
Beslut om villkor och avgifter för lokaler Allmänna utskottet 
och anläggningar 
 
Övervägande av om vård fortfarande be- Sociala utskottet 
hövs för underåring som med stöd av SoL 
vårdas i annat hem än det egna 
 
22.9 Överenskommelse med annan kom- Erik Lindblom 
mun om placering och ersättning för elev, 
för vilken hemkommunens ansvar råder 
 
Bevilja/avslå ansökningar om bostadsan- Hans Örnberg 
passningsbidrag enligt lagen om bostads- 
anpassningsbidrag m m 
 
Bevilja/avslå kick-startsbidrag samt fritids- Stefan Lundgren 
bidrag 
 
Bevilja/avslå fritidsbidrag Stefan Lundgren 
 
6.1 Bevilja/avslå kulturbidrag samt fritids- Maria I Larsson 
bidrag inom fastställd budgetram 
 
1.7 Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst Fredrik Iderström 
enl Lagen om färdtjänst § 6 - 10 
 
1.8 Bevilja/avslå ansökningar om riksfärd- Fredrik Iderström 
tjänst enl Lagen om riksfärdtjänst § 4 - 7 
 
1.1 Fastställande av attestantförteckningen Lina Dahlbäck 
i samråd med avdelningschef  
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3.2 Organisationsförändringar Jim Lundmark 
 
1.12 Avge yttrande till länsstyrelsen om Jim Lundmark 
tillstyrkan av/avslag på ansökan om regio- 
nalt bidrag till företagsutveckling 
 
1.2 Fastställande av delegationsförteck- Jim Lundmark 
ningen på verksamhetsnivå 
 
Gallring/avverkning av lövsly/buskar/träd/ Lars Grundberg 
skog på kommunens mark dock högst till 
ett belopp av 20 000 kronor (exkl moms) i 
varje enskilt fall 
 
Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg 
 
8.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd Jeanette Norberg 
 Mia Hultdin 
 Elisabeth Nordström 
 Angelica Mörtzell 
 Agnes Ljung 
 
8.3 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver Angelica Mörtzell 
försörjningsstöd 
 
 
8.6 Beslut om att inleda utredning Jeanette Norberg 
 Mia Hultdin 
 Elisabeth Nordström 
 
8.11 Beslut om öppenvård Jeanette Norberg 
 Mia Hultdin 
 Angelica Mörtzell 
 
13.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst Ulrika Grensell 
 
13.2 Beslut om bistånd i form av särskilt Ulrika Grensell 
boende 
 
13.4 Beslut om bistånd i form av avlast- Ulrika Grensell 
ningsplats/växelvård m m 
 
13.5 Beslut om bistånd i form av plats i Ulrika Grensell 
dagverksamhet 
 
16.27 Dödsboanmälan  Jeanette Norberg 
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda. 
 
BESLUT 
 
- Delegationsbesluten är anmälda. 
 
----- 
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§ 178     
 
Redovisning av meddelanden 
 
Malåbostaden AB Beslut 221019, § 38 - 

Budget 2023 
 
Malå Energi- och Industri AB Beslut 221018, § 57 - 

Budget 2023 
 
Malå Energi- och Industri AB Beslut 221018, § 58 - Styr-

kort 2023 
 
Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 221011 
myndarnämnd 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Redovisningen av meddelandena godkänns. 
 
----- 
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