
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-22
(27)

Plats och tid Malå Hotell, kl 13.00 - 14.12

Ajournering Kl 13.55 - 14.10

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Joakim Pettersson (ML), 
Charlotte Hultdin (S), Emil Stråhle (S) och Malena Önnerlöv (S), vilka 
ersätts av Ethel Cavén (ML), Ulrika Bergstedt (S), Ove Stenlund (S) 
och Tobias Renström (S).

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Inger Selin, vik kommunsekr

Utses att justera Ylva Olofsson och Cecilia F Stenlund

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, måndag den 22 oktober 2018, kl 14.40

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 5 - 6
Catrin Björck

Ordförande

Joacim Eliasson

Justerande

Ylva Olofsson Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-22

Anslag sätts upp 2018-10-22 Anslag tas ner 2018-11-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-22
(27)

Plats och tid Malå Hotell, kl 13.00 - 14.12

Ajournering Kl 13.55 - 14.10

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Joakim Pettersson (ML), 
Charlotte Hultdin (S), Emil Stråhle (S) och Malena Önnerlöv (S), vilka 
ersätts av Ethel Cavén (ML), Ulrika Bergstedt (S), Ove Stenlund (S) 
och Tobias Renström (S).

Emil Högberg (C) är frånvarande utan ersättare från kl 13.55, § 19

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Inger Selin, vik kommunsekr

Utses att justera Ylva Olofsson och Cecilia F Stenlund

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, måndag den 29 oktober 2018, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 - 4, 7 - 19
Catrin Björck

Ordförande

Arne Hellsten, § 1 - 2 Joacim Eliasson, § 3-4,7-19

Justerande

Ylva Olofsson Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-22

Anslag sätts upp 2018-10-29 Anslag tas ner 2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-22
(27)

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

När-
varo

§ 8
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

Lennart Gustavsson V X X
Mikael Abrahamsson S X X
Arne Hellsten ML X X
Anna Harr V X X
Jeanette Hallin S X X
Cecilia Festin Stenlund L X X
Petter Lundström V X X
Roger Oskarsson S X X
Börje Stenlund ML X X
Lena Nyström V X X
Ylva Olofsson S X X
Stefan Lundgren L X X
Kim Bergström V X X
Joacim Eliasson S X X
Joakim Pettersson Ethel Cavén ML X X
Emil Högberg Ingen ersättare § 19 C X - X
Siv Stenberg V X X
Jessica Höglund SD X X
Charlotte Hultdin Ulrika Bergstedt S X X
Simon Morén V X X
Emil Stråhle Ove Stenlund S X X
Stefan Larsson ML X X
Åsa Gustafsson L X X
Marjet Gustavsson V X X
Malena Önnerlöv Tobias Renström S X X

Summa 25 21 4
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 1

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Joacim Eliasson, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2018.185/11

Val av kommunfullmäktiges ordförande för tiden t o m 2022-10-14

Eftersom ny mandatperiod har inträtt ska ordförande för kommunfull-
mäktige väljas.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Joacim Eliasson (S) väljs till kommunfullmäkti-
ges ordförande för tiden t o m 2022-10-14.

BESLUT

- Joacim Eliasson (S) väljs till kommunfullmäktiges ordförande för tiden 
t o m 2022-10-14.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Börje Stenlund, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2018.186/11

Val av kommunfullmäktiges vice ordförande för tiden t o m 2022-10-14

Eftersom ny mandatperiod har inträtt ska vice ordförande för kommun-
fullmäktige väljas.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Börje Stenlund (ML) väljs till kommunfullmäktiges 
vice ordförande för tiden t o m 2022-10-14.

BESLUT

- Börje Stenlund (ML) väljs till kommunfullmäktiges vice ordförande för 
tiden t o m 2022-10-14.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2018.187/11

Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för 
tiden t o m 2022-10-14

Eftersom ny mandatperiod har inträtt ska fem ledamöter och fem ersät-
tare i kommunfullmäktiges valberedning väljas. Av de fem ledamöterna 
ska även ordförande och vice ordförande väljas.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Charlotte Hultdin (S) väljs till ledamot i kom-
munfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14. Roger 
Oskarsson (S) och Malena Önnerlöv (S) väljs till ersättare i kommunfull-
mäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14. Charlotte Hultdin (S) 
väljs till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 
2022-10-14.

Lennart Gustavsson (V): Marjet Gustafsson (V) och Siv Stenberg (V) 
väljs till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 
2022-10-14. Åke Wallgren (V) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning för tiden t o m 2022-10-14.

Cecilia F Stenlund (L): Ethel Cavén (ML) och Stefan Lundgren (L) väljs 
till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2022-
10-14. Emil Högberg (C) och Eva Oskarsson (L) väljs till ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14. Stefan 
Lundgren (L) väljs till vice ordförande i kommunfullmäktiges valbered-
ning för tiden t o m 2022-10-14.

BESLUT

- Charlotte Hultdin (S), Marjet Gustafsson (V), Siv Stenberg (V), Ethel 
Cavén (ML) och Stefan Lundgren (L) väljs till ledamöter i kommunfull-
mäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14. 

- Roger Oskarsson (S), Malena Önnerlöv (S), Åke Wallgren (V), Emil 
Högberg (C) och Eva Oskarsson (L) väljs till ersättare i kommunfull-
mäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14. 

- Charlotte Hultdin (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktiges valbe-
redning för tiden t o m 2022-10-14.

- Stefan Lundgren (L) väljs till vice ordförande i kommunfullmäktiges val-
beredning för tiden t o m 2022-10-14.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2018.156/10

Överlämnande av aktier i bolag till följd av likvidation av Regionförbun-
det i Västerbottens län - Region Västerbotten

Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting 
övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från den 1 
januari 2019. Bildandet av region innebär bl a att Västerbottens läns 
landsting, Regionförbundet i Västerbottens län och vissa uppgifter som 
hanteras av länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I 
samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som 
organisation. Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018, § 34 fattade beslut 
om likvidation av Regionförbundet i Västerbotten län. Som en följd av 
detta avser Västerbottens läns landsting (under namnet Region Väster-
botten från och med den 1 januari 2019) att överta Regionförbundet i 
Västerbottens läns innehav av aktier i följande bolag.

Bolagets namn Ägarandel i %

Västerbottens museum AB 40
Skogsmuseet i Lycksele AB 49
Norrlandsoperan AB 60
Skellefteå museum AB 40
Västerbottensteatern AB 60
ALMI Företagspartner Nord AB 24,5
AC-Net Internservice AB 80
AC-Net Externservice AB 76
Norrbotniabanan AB 28,6
Uminova Innovation AB 8,04
Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring) 8,04
AB Transitio 5

Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i sär-
skild ordning och behandlas inte i detta ärende. Detta gäller Länstrafi-
ken i Västerbotten AB och dess hel- och delägda bolag; Bussgods i 
Norr AB, Norrtåg AB, samt Samtrafiken i Sverige AB.

Bedömning

I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår 
det att medlemmarna måste godkänna överförandet av bolagens aktier. 
Detta med grund i följande paragrafer.

§ 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet.

Region Västerbotten
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 25 När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom 
avyttras eller fördelas enligt principerna i § 23.

Enligt beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt att förbundets 
tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 
2018 överförs till den nya regionkommunen. För att förtydliga processen 
kring bolagen önskas Malå kommun nu fatta beslut om bolagen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 120/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundet i Västerbottens län 
överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele 
AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern 
AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-Net 
Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå 
Biotech Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns landsting inför 
bildandet av regionkommun, enligt tidigare fattat beslut om hantering av 
förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundet i Västerbottens län 
överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lyckse-
le AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottenstea-
tern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-
Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, 
Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns lands-
ting inför bildandet av regionkommun, enligt tidigare fattat beslut om 
hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

-----

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2018.157/10

Ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen - Region Väster-
botten

Västerbottens läns landsting har ansökt hos regeringen om att från och 
med den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret en-
ligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:639) 
och därmed även få bilda region med direktvalt regionfullmäktige i sam-
band med valet 2018. Länets samtliga kommuner har ställt sig positiv till 
denna förändring.

Den 19 juni i år beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsan-
svaret från och med nästa år ska överföras till samtliga landsting. Ansö-
kan medför att Regionförbundet Västerbottens län avvecklas och att de-
ras uppdrag inkorporeras i den blivande regionkommunen. En särskild 
fråga att hantera är organisationen av den regionala kollektivtrafiken. I 
Västerbottens län har landstinget och kommunerna beslutat att Region-
förbundet Västerbottens län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet.

Med anledning av regionförbundets avveckling har formerna för hur den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras varit föremål för ut-
redning och remiss till Västerbottens kommuner, förbundets medlem-
mar. Remissvaren har dock inte givit någon entydig bild över hur den 
framtida organisationen av kollektivtrafikmyndigheten ska utformas.

I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommu-
nerna ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida in-
te landstinget och kommunerna kommer överens om att antingen lands-
tinget eller kommunerna ska ha ansvaret. Eftersom regionförbundet 
upphör, medför det att landstinget och kommunerna behöver komma 
överens om en lösning för ansvarsfrågan från och med 1 januari 2019.

Med hänsyn till formuleringen i lag om kollektivtrafik, medlemmarnas di-
vergerande syn på organisationsfrågan och den korta tid som återstår 
föreslås beslutas att medlemmarna godkänner att kollektivtrafikmyndig-
hetens verksamhet lyfts in under regionkommunens ansvar under en 
övergångsperiod. Samma förutsättningar som gällt sedan tidigare ska 
även gälla under övergångsperioden. Även avseende finansieringen 
med den kostnadsfördelning som används i dag.

Regionkommunen ska under 2019 tillsammans med kommunerna arbe-
ta fram en långsiktig lösning på organisationsfrågan rörande regionala 
kollektivtrafikmyndigheten.

Region Västerbotten
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens förbundsfullmäktige den 
29 november 2018. Kommunens beslut behöver därför inkomma till Re-
gion Västerbotten senast den 24 oktober 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 121/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens 
län övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med den 
1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. Kommunfullmäktige 
godkänner att Regionförbundet Västerbottens läns ägaransvar i Läns-
trafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Bussgods i Norr AB och 
del i Samtrafiken i Sverige AB och Norrtåg AB överlåts till regionkom-
munen Region Västerbotten under en övergångsperiod. Kommunfull-
mäktige godkänner att Regionförbundets i Västerbottens län delägaran-
svar i AB Transitio överlåts till regionkommunen Region Västerbotten 
under en övergångsperiod. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunsty-
relsen i Region Västerbotten att tillsammans med regionkommunen ta 
fram ett förslag till långsiktig lösning på organisationsfrågan av regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län och återkomma till full-
mäktige med förslag till beslut.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens 
län övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med 
den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. 

- Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundet Västerbottens läns 
ägaransvar i Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Buss-
gods i Norr AB och del i Samtrafiken i Sverige AB och Norrtåg AB 
överlåts till regionkommunen Region Västerbotten under en över-
gångsperiod. 

- Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundets i Västerbottens 
län delägaransvar i AB Transitio överlåts till regionkommunen Region 
Västerbotten under en övergångsperiod. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen i Region Västerbot-
ten att tillsammans med regionkommunen ta fram ett förslag till lång-
siktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyn-
digheten

-----

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ledamöter och ersättare i KF

Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2018.152/00

Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning

Ett förtydligande behöver göras för kommunfullmäktiges ordförandes 
uppdrag. Texten ”Kommunfullmäktiges ordförande är kommunens 
främsta företrädare och det politiska arbetets sammanhållande kraft 
med ett övergripande ansvar för att organisationen och dess delar fun-
gerar.” skrivs in i kommunfullmäktiges arbetsordning.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 118/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Upprättat förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs. Tidi-
gare fastställd kommunfullmäktiges arbetsordning upphör att gälla.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs. 

- Tidigare fastställd kommunfullmäktiges arbetsordning upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2018.148/86

Begäran om att flytta "Nilagubben" - Malå Sameförening

Malå Sameförening har önskemål om att flytta Nilagubben från Tjams-
tanbergets topp med motivering att statyn ger en missvisande bild av 
det urfolk som hör hemma i detta skogssamiska område. 

Bedömning

Det känns viktigt att vi visar rätt bild av det samiska ursprunget från Ma-
lå när kommunens ambition är att jobba för det skogssamiska i och med 
att vi är en samisk förvaltningskommun. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Ulrika Renströms tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 119/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia F Stenlund (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Malå Sameförenings önskemål om att flytta Nilagubben från Tjamstan-
bergets topp avslås. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda 
hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras.

Siv Stenberg (V): Malå Sameförenings önskemål om att flytta Nilagub-
ben från Tjamstanbergets topp beviljas.

TILLÄGGSFÖRSLAG PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i 
samverkan med den samiska samrådsgruppen utreda hur den skogs-
samiska kulturen kan synliggöras.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer Cecilia F Stenlunds och Siv Stenbergs förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Cecilia F Stenlunds 
förslag.

Omröstning begärs.

FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING

Den som bifaller Cecilia F Stenlunds förslag röstar ja.
Den som bifaller Siv Stenbergs förslag röstar nej.

Ulrika Renström, Malå Samefö-
rening, KFN
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Med 21 ja-röster och 4 nej-röster, vilka redovisas i sammanträdeslistan, 
bifaller kommunfullmäktige Cecilia F Stenlunds förslag.

FÖRSLAGSORDNING TILL TILLÄGGSFÖRSLAG

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Lennart 
Gustavssons tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma.

BESLUT

- Malå Sameförenings önskemål om att flytta Nilagubben från Tjamstan-
bergets topp avslås. 

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med den sa-
miska samrådsgruppen utreda hur den skogssamiska kulturen kan 
synliggöras.

-----

RESERVATION

Siv Stenberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2018.172/04

Delårsrapport, januari - augusti 2018 - Malå kommun

Delårsrapport för perioden januari – augusti 2018 för Malå kommun har 
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 135/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Delårsrapporten godkänns.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Delårsrapporten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, KFN, MBN, Meni AB, 
Mabo AB, Region 10

Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2018.166/00

Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2019

Kommunfullmäktige ska besluta om sammanträdesdagar för 2019. 
Kommunfullmäktige föreslås ha sammanträden den

4 mars
15 april
24 juni
21 oktober

2 december

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 136/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upp-
rättat förslag till sammanträdesdagar för 2019 fastställs.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2019 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Norsjö, Arjeplogs, Skellefteå och 
Arvidsjaurs kommuner, Roger 
Johansson, Charlotte Hultdin

Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2018.162/00

Begäran från Arvidsjaurs kommun om att få ingå i gemensam överför-
myndarnämnd - Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Arvidsjaurs kommun har lämnat in en begäran om att få ingå i den ge-
mensamma överförmyndarnämnd som idag Norsjö, Malå, Arjeplogs och 
Skellefteå kommun avtalat om. 

Lagstöd för gemensam nämnd finns i 19 kap, 16 § föräldrabalken.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 137/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Ar-
vidsjaurs begäran om att få ingå i den gemensamma nämnd som Nor-
sjö, Malå, Arjeplogs och Skellefteå kommun har avtalat om godkänns.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Arvidsjaurs begäran om att få ingå i den gemensamma nämnd som 
Norsjö, Malå, Arjeplogs och Skellefteå kommun har avtalat om god-
känns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

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

Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2018.170/05

Fastställande av Riktlinjer för inköp och upphandling

Inköps- och upphandlingspolicy, inköpshandledning och upphandlings-
handledning fastställda av kommunfullmäktige 2016-11-28, § 85 uppda-
teras och benämns härmed Riktlinjer för inköp och upphandling. 

Bedömning

Ekonomienheten har tillsammans med ledningsgruppen tagit fram ett 
förslag på nya Riktlinjer för inköp och upphandling.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna Jonssons tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 138/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Rikt-
linjer för inköp och upphandling antas. Kommunfullmäktiges beslut 
2016-11-28, § 85 ”Antagande av Inköps- och upphandlingspolicy, In-
köpshandledning samt upphandlingshandledning” upphävs.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Riktlinjer för inköp och upphandling antas. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 85 ”Antagande av Inköps- 
och upphandlingspolicy, Inköpshandledning samt upphandlingshand-
ledning” upphävs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomienh, Meni AB, Mabo AB

Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2018.173/04

Fastställande av Finanspolicy för Malå kommun

Malå kommuns Finanspolicy fastställd av kommunfullmäktige 2012-03-
12, § 15 har setts över av ekonomienheten och behöver uppdateras. Ett 
nytt förslag till Finanspolicy har därmed upprättats.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 139/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Upprättat förslag till Finanspolicy för Malå kommun fastställs med följan-
de ändring. På sida 6, under rubriken 4.4 Finansieringsrisker ska föl-
jande mening läggas till efter punkterna. ”Undantag kan göras i ränteför-
hållanden då det är mer förmånligt ekonomiskt för kommunkoncernen 
att göra avsteg från ovanstående.”. Kommunfullmäktiges beslut 2012-
03-12, § 15 upphör att gälla.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till Finanspolicy för Malå kommun fastställs med föl-
jande ändring. På sida 6, under rubriken 4.4 Finansieringsrisker ska 
följande mening läggas till efter punkterna. ”Undantag kan göras i rän-
teförhållanden då det är mer förmånligt ekonomiskt för kommunkon-
cernen att göra avsteg från ovanstående.”.

- Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-12, § 15 upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2018.176/10

Information om utredning av föreningsdrift av fritidsanläggningar

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

- Kommunchefen får i uppdrag att utreda föreningsdrift av fritidsanlägg-
ningar. Kommunchefen ges möjlighet att anlita extern hjälp i arbetet.

- Kommunchefen redovisar hur ärendena/utredningarna fortgår i kom-
munfullmäktiges sammanträde i oktober 2018.

Bedömning

I dokumentet Utredning av föreningsdrift av fritidsanläggningar redovi-
sas hur arbetet fortgår.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 140/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Infor-
mationen noteras.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2018.180/04

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut "Fastställande av regler för 
kommunalt hemsändningsbidrag"

Vid sammanträdet 2017-10-25, § 116 beslutade omsorgsnämnden att 
föreslå kommunstyrelsen att ändra kommunens regler för hemsänd-
ningsbidrag så att även personer som bodde närmare än 1 km från en 
livsmedelsaffär skulle kunna få mat hemlevererad, om de bedömdes ha 
behov av detta enligt SoL. Detta för att frigöra hemtjänstpersonal från 
att behöva handla mat åt brukare.

Kommunstyrelsen överlät åt utvecklingsavdelningen att ta fram nya reg-
ler för hemsändningsbidrag. I det nya förslaget till regler hade möjlighe-
ten att få mat hemsänd begränsats till att enbart gälla personer som av 
omsorgsavdelningens biståndshandläggare bedömts ha behov av hem-
sändning. I ett remissvar påpekade dåvarande omsorgschef att detta in-
te var i linje med omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen. Kom-
munfullmäktige beslutade 2018-04-23, § 51 att de nya reglerna, enligt 
förslaget, skulle gälla från 2018-09-01.

När de nya reglerna skulle träda i kraft upptäcktes flera brister i regel-
verket. 

Det som skett är att det är fritt att ansöka om hemsändning för kommu-
nens invånare. Det är alltså inte idag så att inköp i hemtjänsten kommer 
att utföras via hemsändningsbidrag. Då detta är frivilligt att ansöka om 
och kostar 500 kronor för den enskilde (medlemsinsats till butik) så 
kommer ingen med beslut om inköp att använda sig av tjänsten. Effek-
ten av detta blir att biståndshandläggare (SoL) ska bedöma ansökning-
ar inkomna från medborgare som inte har något med omsorgens verk-
samhetsområde att göra. Det finns heller inga kriterier för handläggaren 
att bedöma ifall personer är berättigade till hemsändningsbidrag. Kom-
munstyrelsen återsöker pengar för hemsändningsbidraget upp till 140 
tkr, allt över det ska belasta konto 51014 vilket ligger inom omsorgens 
budget.

Som besluten idag ser ut innebär de att en arbetsuppgift och kostnad 
som inte har något med omsorgen att göra belastar omsorgens verk-
samhet och personal. 

Om kommunfullmäktige vill att även personer utan beslut om inköp med 
stöd av SoL ska kunna beviljas hemsändning behöver kriterierna för att 
bli beviljad hemsändning förtydligas. Om omsorgsnämnden vill att be-
slut om inköp med stöd av SoL ska utföras via hemsändningsbidrag be-
höver nämnden fatta beslut om detta.

ON, Anna-Karin Horney
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 88/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 143/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliassson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 51 ”Fastställande av regler 
för kommunalt hemsändningsbidrag” upphävs. Regler för kommunalt 
hemsändningsbidrag återgår till de gamla reglerna.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 51 ”Fastställande av regler 
för kommunalt hemsändningsbidrag” upphävs. 

- Regler för kommunalt hemsändningsbidrag återgår till de gamla regler-
na.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
ON

Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2018.178/04

Antagande av taxor för hemvård i Malå kommun 2019

Omsorgsavdelningens kostnader för mat och hantering av mat har ökat, 
och omsorgsnämndens taxor för hemvården i Malå kommun behöver 
uppdateras för 2019. 

För att få bättre kostnadstäckning höjs portionspriserna med 1 kr per 
portion. De nya portionskostnaderna för personer som har beslut om 
mat enligt SoL blir då:

Frukost 26 kr
Lunch 56 kr
Middag 46 kr
Fika 21 kr 

Priserna för heldygnskost och månadsabonnemang höjs som en följd 
av detta till 120 kr/dygn och 3 600 kr/månad. Portionspriset för gäster 
höjs till 70 kr/portion.

Som en följd av omsorgsnämndens beslut att inte längre servera mat i 
samlingslokalen vid Seniorboendet från 2019, tas möjligheten att köpa 
matkuponger bort.

Som en följd av omsorgsnämndens beslut att endast distribuera mat 
från kommunens tillagningskök Grytan, görs ett förtydligande i doku-
mentet.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 84/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 144/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Bifall till omsorgsnämndens/kommunstyrelsens för-
slag, lydande: Taxor för hemvården i Malå kommun antas att gälla från 
2019-01-01.

BESLUT enligt omsorgsnämndens/kommunstyrelsens förslag

- Taxor för hemvården i Malå kommun antas att gälla från 2019-01-01.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Joakim Pettersson, ON, löner, 
Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2018.145/11

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

Joakim Pettersson (ML) avsäger sig i skrivelse samtliga uppdrag i om-
sorgsnämnden, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Avsägelsen godkänns.

BESLUT

- Avsägelsen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark

Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2018.159/09

Anmälan av medborgarförslag

Ordföranden delger kommunfullmäktiges ledamöter följande inlämnade 
medborgarförlag.

- Av Britta Holmlund om samhällstjänst och uppstädning av byn.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Medborgarförslaget anmäls inte eftersom det ligger 
utanför kommunens kompetens.

Lennart Gustavsson (V): Medborgarförslaget överlämnas till kommun-
styrelsen för beslut.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer Arne Hellstens och Lennart Gustavssons förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Lennart 
Gustavssons förslag.

BESLUT

- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-10-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 19

Redovisning av meddelanden

Malå kommun Respektive nämnds internbudget 
2019

Malå kommun/Omsorgsnämnden Beslut 180619, § 72 - Samlingslo-
kal Seniorboendet

Malå kommun/Kultur- och fritids- Beslut 180920, § 39 - Uppföljning
nämnden biblioteksplan 2017 - 2019

Beslut 180920, § 35 - Indexregle-
ring av hyran av allaktivitetsan-
läggningen samt drift och skötsel 
av kommunens spontanidrottsan-
läggning till Tjamstanvallen AB

Lärarförbundet Skrivelse till ansvariga politiker att 
sätta press på sina företrädare i 
SKL - Vi måste bli fler lärare, inte 
färre.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----

27


	Protokoll förstasida
	Beslut KF 2018-10-22
Dagordning
	Beslut KF 2018-10-22
Val av kommunfullmäktiges ordförande för tiden t o m 2022-10-14
	Beslut KF 2018-10-22
Val av kommunfullmäktiges vice ordförande för tiden t o m 2022-10-14
	Beslut KF 2018-10-22
Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14
	Beslut KF 2018-10-22
Överlämnande av aktier i bolag till följd av likvidation av Regionförbundet i Västerbottens län - Region Västerbotten
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2018-10-22
Ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen - Region Västerbotten
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KF 2018-10-22
Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning
	Beslut KF 2018-10-22
Begäran om att flytta "Nilagubben" - Malå Sameförening
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2018-10-22
Delårsrapport, januari - augusti 2018 - Malå kommun
	Beslut KF 2018-10-22
Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2019
	Beslut KF 2018-10-22
Begäran från Arvidsjaurs kommun om att få ingå i gemensam överförmyndarnämnd - Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd
	Beslut KF 2018-10-22
Fastställande av Riktlinjer för inköp och upphandling
	Beslut KF 2018-10-22
Fastställande av Finanspolicy för Malå kommun
	Beslut KF 2018-10-22
Information om utredning av föreningsdrift av fritidsanläggningar
	Beslut KF 2018-10-22
Upphävande av kommunfullmäktiges beslut "Fastställande av regler för kommunalt hemsändningsbidrag"
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2018-10-22
Antagande av taxor för hemvård i Malå kommun 2019
	Beslut KF 2018-10-22
Avsägelse av samtliga politiska uppdrag
	Beslut KF 2018-10-22
Anmälan av medborgarförslag
	Beslut KF 2018-10-22
Redovisning av meddelanden

