
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-01-24
(34)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 8.00 - 14.00

Ajournering Kaffe kl 9.40 - 9.55
Inf och diskussion om ansvarsutövande - PWC, kl 10.30 - 11.55
Lunch kl 11.55 - 13.00

Beslutande Maria Stenberg (S), ersättare för vakant plats (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Anna Harr (V), ersättare för vakant plats (V)
Petter Lundström (V)
Arne Hellsten (ML)
Matts Hällsten (ML)
Mats Gustafsson (ML)
Cecilia F Stenlund (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Nina Olofsdotter, ANDT-samordnare, § 11
Catrin Björck, sekr Jeanette Hallin, 1:e soc sekr, § 13
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 3-4, 17-19 Rose-Marie Lindsköld, förskolechef, § 14
Oskar Sjölund, utvecklingsavd, § 5 Göran Josefsson, räddn chef, § 15
Tony Frank, verksamh ansv/anläggn enh, § 6 Cecilia Wahlberg Roslund (ML), ej tjg ersättare
Lars Grundberg, ansv tekn avd, § 7-8, 12 Siv Johansson (ML), ej tjg ersättare

Utses att justera Ylva Olofsson, ersättare Matts Hällsten

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen onsdag den 1 februari 2017, kl 15.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 - 21
Catrin Björck

V ordförande

Arne Hellsten

Justerande

Ylva Olofsson

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-01-24

Anslag sätts upp 2017-02-01 Anslag tas ner 2017-02-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 1

Dagordning

Samtliga ärenden föredras av tjänstemännen innan beslutsomgången 
börjar.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 – Kommunstyrel-
sen

* Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 – Miljö- och bygg-
nämnden

* Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 – Kultur och fritids-
nämnden

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 – Kommunstyrel-
sen 

* Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 – Miljö- och bygg-
nämnden 

* Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 – Kultur och fri-
tidsnämnden

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 2

Ordföranden informerar

Infart Malå/Nölviken

Trafikverket har kontaktat Malå kommun. Att flytta den södra infarten 
vid Nölviken blir dyrare än planerat (med ca 5 till 7 miljoner kronor). En-
kelt förklarat beror det på att åsen innehåller skikt av lermaterial som 
måste forslas bort. Trafikverket har ett nytt förslag – en breddning av nu-
varande väg. Det ska ske via en utfyllnad av Nölviken, som är 30 meter 
djup på sina håll.

Arne Hellsten har nu i januari kommunicerat med både regionförbundet 
och Trafikverket om frågan. Regionförbundet har lovat att försöka hjälpa 
till ekonomiskt. Förhoppningen är att den ursprungliga planen blir av. I 
mitten av februari ska ytterligare möten hållas om detta. Enligt den ur-
sprungliga planen skulle arbetet påbörjas under 2017. Arbetet förväntas 
nu inte komma igång förrän under 2018.

Mineralkontoret

Statliga jobb ska utlokaliseras. Regeringen har gett SGU i uppdrag att 
se över hur man kan utveckla verksamheten i Malå – Borrkärnarkivet 
och Mineraljakten. Kommunen har bett om en träff med SGU i Uppsala 
för information om vem som och hur man ska jobba med detta. Något 
datum har inte bestämts ännu. Det är viktigt att kommunen får vara med 
i processen – innan förslag lämnas till regeringen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2017.2/04

Fullmakt att var för sig teckna kommunens koncernkonto, bankkonto 
och bankgirokonto

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01 om fullmakt att var för sig teck-
na kommunens koncernkonto. Detta beslut behöver upphävas och 
uppdateras. 

Bedömning

Följande personer föreslås fr o m 2017-01-24 ha rätt att var för sig teck-
na kommunens koncernkonto, bankkonton samt bankgirokonto till dess 
att annat beslut fattas. Anna Jonsson, Agneta Westerlund, Pia Vester-
lund, Jim Lundmark, Lina Dahlbäck, Annika M Johansson och Ida Berg-
ström. 

Dispositionsrätten innebär att ta del av all information om kommunens 
koncernkonto, bankkonto och bankgiro samt disponera dessa på alla 
tillgängliga sätt såsom via internetbank, telefonbank samt personligt be-
sök. De har även rätt att bestämma om autogiro och överföringar av alla 
slag. Dessutom får de lösa in avier, checkar och postväxlar, motta betal-
ningar av alla slag, allt för insättning på kommunens koncernkonto, 
bankkonto och bankgirokonto. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 160 upp-
hävs. Kommunstyrelsen ger Anna Jonsson, Agneta Westerlund, Pia 
Vesterlund, Jim Lundmark, Lina Dahlbäck, Annika M Johansson, Ida 
Bergström fullmakt att var för sig teckna kommunens koncernkonto, 
bankkonto och bankgirokonto fr o m 2017-01-24 till dess att annat be-
slut fattas.

BESLUT

- Kommunstyrelsens beslut 2016-11-01, § 160 upphävs.

- Kommunstyrelsen ger Anna Jonsson, Agneta Westerlund, Pia Vester-
lund, Jim Lundmark, Lina Dahlbäck, Annika M Johansson, Ida Berg-
ström fullmakt att var för sig teckna kommunens koncernkonto, bank-
konto och bankgirokonto fr o m 2017-01-24 till dess att annat beslut fat-
tas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2017.4/04

Redovisning av ekonomisk analys 2016 - Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL)

SKL:s ekonomiska analysgrupp redovisade 2016-12-16 den analys som 
gjorts över Malå kommuns ekonomi. 

Kommunen har erhållit presentationen elektroniskt. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Redovisningen noteras.

BESLUT

- Redovisningen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2017.5/08

Medfinansiering av projektet Hållbar service - Norsjö kommun

Malå kommun ingår tillsammans med Arjeplogs, Sorsele, Norsjö och 
Skellefteå kommuner i Skellefteregionen. I Skellefteregionen är de prio-
riterade frågorna för närvarande landsbygdsutveckling, IT och besöks-
näring. Styrgruppen för Skellefteregionen, bestående av kommunalrå-
den och kommuncheferna, har gett arbetsgruppen som jobbar med 
landsbygdsutveckling i uppdrag att arbeta fram ett projekt för ett gemen-
samt arbete med service för landsbygdsutveckling i Skellefteregionen. 
Även i arbetet med turistisk samverkan längst Skellefteå älvdal trycks 
det på vikten av tillgänglig service som en betydande utvecklingsfaktor 
för besöksnäringen.

Det krävs nya och effektivare servicelösningar för att byar och bygder 
ska kunna leva och växa även på lång sikt. Gemensamt inom Skellefteå-
regionen är strävan att alla invånares behov av service, t ex livsmedel 
och drivmedel ska kunna tillgodoses inom ett rimligt avstånd men också 
att hela regionen ska leva och utvecklas. För detta behövs bl a att 
befintlig service samordnas och utvecklas.

I projektet samarbetar Arjeplogs, Malå, Norsjö, Skellefteå och Sorsele 
kommuner. Arbetsgruppen består av Elin Bergarp/Sorsele kommun, 
Oskar Sjölund/Malå kommun, Ingrid Ejderud Nygren/Norsjö kommun, 
Bo Häggroth/Arjeplogs kommun och Simon Markusson/Skellefteå kom-
mun. 

Arbetsgruppen har för avsikt att söka projektmedel ur Tillväxtverkets ut-
lysning Medel till pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar, 
som finns för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livs-
miljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och lands-
bygder för företag, befolkning och besökare.

Under åren 2012 - 2015 drev Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner 
(Trekom-Norr) tillsammans projektet Pilotkommuner för serviceutveck-
ling, med huvudsaklig finansiering från Tillväxtverket. Under samma pe-
riod drev Sorsele och Arjeplogs kommuner också Pilotkommunprojekt 
som samverkade med varandra. 

Syfte med projektet

Projektets syfte är att utveckla goda förutsättningar för livskvalitet och 
företagande i Skellefteregionen i form av attraktiv lokal service och at-
traktiva mötesplatser. Arbetet med att utveckla servicen är en del i arbe-
tet att utveckla Skellefteregionen och öka dess attraktivitet för boende, 
besökare och företag. 

Oskar Sjölund, ekonomienh
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Arbetet ska ske i samarbete mellan föreningar, företag och kommuner 
lokalt och inom hela Skellefteregionens landsbygd. Man hoppas även 
kunna bidra till en förnyad syn på service så att den service vi har och 
vidareutvecklar ska vara hållbar över tid.

Varför ska projektet genomföras 

Projektet ska genomföras för att:

- göra landsbygden mer attraktiv

- stärka befintlig handel

- stärka lokalsamhället

- genom att ta tillvara lokal initiativkraft och lokalt engagemang möjlig-
göra servicelösningar som inte finns idag

- stärka näringslivet i stort genom att stärka handeln. Sambandet som ut-
trycktes i Pilotkommuner för serviceutveckling ”utan service inga fö-
retag och utan företag ingen service” är fortfarande lika aktuellt

- i förlängingen ge nya infallsvinklar på vad som är service och påverka 
regionala och nationella aktörer som äger frågor om förutsättningar för 
service

- säkra kommunernas arbete i att stärka de strategiska servicepunkter 
som identifierats – att kommunerna planerar framtida servicefrågor på 
ett sätt som stärker servicepunkterna och våra handlare, företag och 
våra medborgare.

Det brukar ibland sägas att tillväxt sker där konsumtion sker. Service i 
landsbygd bygger i grunden på tillväxt, och tillväxt bygger på tillgång till 
service. Utan offentlig service ingen kommersiell service eller handel, 
och då ingen tillväxt. De olika begreppen kopplar i varandra och ger va-
randra förutsättningar. Ur det perspektivet är det betydelsefullt att skapa 
attraktiva miljöer där handel, kommersiell service eller annan service 
finns, vilket ger förutsättningar för såväl tillväxt som hållbar service i 
landsbygd.

Åtgärdsområden och aktiviteter 

Arbetet i projektet kommer att ske inom två parallella strategiska områ-
den:
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

1. Attraktiva service- och mötesplatser

Bra service gör området attraktivt – attraktiv miljö skapar bättre för-
utsättningar för handel och servicelösningar. Vi behöver stärka, och 
vid behov skapa, attraktiva mötesplatser där man får tillgång till ett 
serviceutbud och möjlighet till sociala kontakter så att dessa platser 
blir motorer i sitt närområde och bidrar till positiva spiraler.

Aktiviteter:

- Skapa attraktiva centra av olika omfattning och underlätta för män-
niskor att ta sig dit.

- Skapa mobila lösningar som gör det möjligt att få tillgång till viss 
service även när man inte kan ta sig till ett centra genom att ser-
vicen istället når ut till Skellefteregionens spridda befolkning.

2. Paketering, kommunikation och infrastruktur

Nya tjänster utvecklas, köpmönster förändras, näthandeln ökar och 
e-tjänster blir allt vanligare. Det blir allt viktigare att följa utveckling-
en, kontinuerligt identifiera ändrade behov och att kunna genomföra 
insatser i form av olika servicelösningar. All handel i det geografiska 
områdets landsbygd behöver få tillgång till kompetensutvecklingsin-
satser som underlättar att möta dessa utmaningar, utvecklas och bi-
dra till ökad attraktivitet för området. Behoven ser olika ut beroende 
på platser men gäller bl a hur man paketerar sitt utbud och hur man 
synliggör och tillgängliggör det för marknaden.

Aktiviteter:

- Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som bidrar till handelns 
förutsättningar att utvecklas, växa, öka sin omsättning, stärka sin 
position på närmarknaden och även nå andra kundkretsar.

- Stärka kommunikation som syftar till att utveckla service och öka 
attraktiviteten.

Projekttid

Projekttiden är 1 april 2017 – 31 juli 2019. Slutdatum kan inte senare-
läggas då detta datum är slutdatum för projekt inom det aktuella stödet. 
Ju tidigare projektet kan starta, desto mer tid finns till förfogande för det 
arbete som ska göras.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Projektägare

Norsjö kommun åtar sig rollen som sökande och projektägare. De and-
ra kommunerna skickar in underlag för gemensam redovisning i god tid 
före varje lägesrapport.

Bemanning, projektledning och arbetsgrupper

Då grundtanken i projektet är att det ska vara lok för landsbygdsutveck-
ling, istället för lots, är det viktigt att erforderliga resurser skapas för att 
axla den arbetsbörda det innebär.

Heltid projektledare i respektive kommun, vilken anställs av respektive 
kommun.

Projektledarna ska dels utgöra ett sammanhållet team men även leda 
och genomföra projektets lokala delar (en service- och mötesplats 
stärks, en ny service- och mötesplats skapas och en servicelösning 
med mobila inslag införs i respektive kommun). Projektledare ska även 
leda fem skräddarsydda utvecklingsprocesser för butiker i respektive 
kommun.

Projektets styrgrupp utgörs av representanter för olika branscher, åldrar 
och av män/kvinnor samt vara sammansatt utifrån en god geografisk 
täckning. Styrgruppen ska ha tydliga befogenheter och ledamöterna ska 
vara insatta i aktuella frågor så att de verkligen kan styra projektet. Ma-
joriteten i styrgruppen ska bestå av representanter för handelsföretag, 
men även bestå av representanter för kommuner och den ideella sek-
torn. Antal medlemmar i styrgruppen ska vara 8 - 12 samt, som adjun-
gerad, projektledaren från projektägarkommunen. 

Tillfälliga arbetsgrupper kommer att bildas för flera lokala insatser som 
ska genomföras i projektet. Dessa grupper kan bestå av olika slags ak-
törer – ideella, privata och offentliga – beroende på insatsens karaktär. 

Status i projektprocessen

En projektplan har arbetats fram, i dialog med Tillväxtverket under 
2016. Under senare delen av 2016 anslöt sig Arjeplogs kommun i arbe-
tet. Projektansökan färdigställs och skickas till Tillväxtverket under ja-
nuari 2017. Finansieringsbeslut hos medverkande kommuner tas i när-
tid. 

Ekonomi

Enligt det utkast till projektansökan som skickats till Tillväxtverket är pro-
jektkostnaderna beräknade till 8 607 646 kronor totalt för projektet. Från 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Tillväxtverket söks finansiering med 75 %. Ingående kommuner 
medfinansierar med 25 %.

Kostnader

Projektorganisation 7 485 896 kr
Projektledning, 5 lokala projektledare, 100 % tjänst, 
lön inkl PO-påslag, försäkringar
Projektadministration
Resekostnader, möten, konferenser
Styrgruppsmöten
Resultatspridning
Attraktiva service- och mötesplatser 868 000 kr
Dialogmöten lokalt
Investeringar för möjliggörande av servicelösningar
Paketering, kommunikation (infrastruktur) 253 750 kr
Gemensamma inspirationsträffar med workshops 
och erfarenhetsutbyte för handlare
Dialog, synliggörande, uppföljning och spridning

Summa projektkostnader 8 607 646 kr

Finansiering

Tillväxtverket (75 %) 6 455 735 kr

Kommunerna 2 151 911 kr
Skellefteå, Norsjö, Malå, Sorsele och Arjeplog
Enligt fördelningsnyckel som fastställts 
av Skellefteregionens ledningsgrupp (160908)

Summa finansiering 8 607 646 kr

Fördelning av den kommunala medfinansieringen

Kommun
Invånar-
antal 2015

Befolk-
ning i %

Finansie-
ring 85 %  
utifrån in-
vånare, kr

Finansie-
ring 15 % 
utifrån lika 
del, kr

Total finan-
siering, kr

Skellefteå 72 031 85,02 1 555 185 64 557 1 619 742
Malå 3 109 3,67 67 125 64 557 131 682
Sorsele 2 516 2,97 54 322 64 557 118 879
Arjeplog 2 887 3,41 62 332 64 557 126 889
Norsjö 4 176 4,93 90 162 64 557 154 719

84 719 100 1 829 125 322 787 2 151 912
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Medfinansiering per år, 2017 – 2019

Kommun

Finansie-
ring 2017, 
9 mån

Finansie-
ring 2018, 
12 mån

Finansie-
ring 2019, 
7  mån

Total finan-
siering

Skellefteå 520 631 694 175 404 935 1 619 742
Malå 42 326 56 435 32 921 131 682
Sorsele 38 211 50 948 29 720 118 879
Arjeplog 40 786 54 381 31 722 126 889
Norsjö 49 731 66 308 38 680 154 719

691 686 922 248 537 978 2 151 912

Bedömning

Att arbeta med service i vår gles- och landsbygd är mycket viktigt för 
samhällsutvecklingen och påverkar andra insatser för utvecklingsarbe-
te. Det påverkar även samhällsbilden samt synen på vår del av landet. 
Formen att arbeta tillsammans inom Skellefteåregionen möjliggör att än 
större resultat kan nås.

BESLUTSUNDERLAG

Se Oskar Sjölunds tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Kommunstyrelsen medverkar i och medfinansierar 
projektet Hållbar service med 42 326 kronor år 2017. Malå kommun har 
för avsikt att delta i projektets tre år. Medfinansieringen belastar verk-
samhet 228 – Bygdeavgiftsmedel.

BESLUT

- Kommunstyrelsen medverkar i och medfinansierar projektet Hållbar 
service med 42 326 kronor år 2017.

- Malå kommun har för avsikt att delta i projektets tre år.

- Medfinansieringen belastar verksamhet 228 – Bygdeavgiftsmedel.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Torbjörn Renström, Tony Frank

Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2016.234/31

Begäran att vägen på adressen Ytterberg 7 återgår till kommunal sköt-
sel/ägo

Torbjörn Renström har på uppdrag av Marcus och Ann-Britt Renström 
begärt att Malå kommun återtar utfart från enskild väg till fastigheten Yt-
terberg 7 med hänvisning till att vägen ska återgå till kommunal skötsel/ 
ägo som tidigare.

Bedömning

Föredraganden har inte funnit att utfartsvägen varit i Malå kommuns 
skötsel/ägo.

Enligt dokument finns uppgifter om att väghållare för berörd väg erhållit 
bidrag till sommar- och vinterunderhåll från hösten1985. Detta under-
hållsbidrag ligger till grund för att lösa egen drift av utfarter eller att köpa 
tjänster av andra aktörer som kan utföra uppdrag, t ex snöröjning.

BESLUTSUNDERLAG

Se Tony Franks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Begäran avslås.

BESLUT

- Begäran avslås.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Patrik Hedström, ekonomienh, 
Lars Grundberg

Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2016.238/25

Ansökan om att få köpa fastigheten Rökå 1:101

Patrik Hedström, Rökå, har inkommit med önskemål om att få köpa fas-
tigheten Rökå 1:101 för 1 500 kronor. 

Bedömning

Malå kommun har idag inget intresse i fastigheten.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Patrik Hedström får köpa fastigheten för 1 500 kro-
nor. Köparen ska söka samt betala kostnad för lagfart.

BESLUT

- Patrik Hedström får köpa fastigheten för 1 500 kronor.

- Köparen ska söka samt betala kostnad för lagfart.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2017.6/25

Övertagande av museum Göta och Verner - Malåbygdens Kulturföre-
ning

Malåbygdens Kulturförening har inkommit med en skrivelse där man 
säger sig vara intresserade av att diskutera ett eventuellt övertagande 
av museum Göta och Verner (fastigheten Tjädern 7). Malåbygdens Kul-
turförening hyr idag fastigheten. Det finns ett beslut som säger att kom-
munen ska avyttra fastigheter som inte längre behövs. Föredragandens 
delegationsrätt för fastighetsärenden gäller intill ett belopp av 20 000 
kronor i varje enskilt fall.

I det gemensamma reglementet kan man under rubriken 5. Kultur- och 
fritidsnämnd läsa:

Till nämndens verksamhet hör särskilt att 

- arbeta för bevarande av, och lämplig användning av byggnader, an-
läggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde

Bedömning

För att möjliggöra fortsatta diskussioner där ett eventuellt övertagande 
av fastigheten Tjädern 7 innebär en kostnad som överstiger delegations-
rätten vill föredraganden veta kommunstyrelsens ställningstagande.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Ärendet remitteras till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslag på frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
remitteras, och finner att ärendet ska remitteras till kultur- och fritids-
nämnden för yttrande.

BESLUT

- Ärendet remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

-----
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§ 9 Dnr 2017.7/10

Uppföljning av internkontroll 2016

Enligt reglementet för internkontroll ska en plan för internkontrollen för 
innevarande år fastställas. 

Plan för internkontrollen 2016 har upprättats och uppföljning har skett 
inom de områden som innefattas av planen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erika Falks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Uppföljning av internkontroll 2016 godkänns.

BESLUT

- Uppföljning av internkontroll 2016 godkänns.

-----
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§ 10 Dnr 2017.8/00

Fastställande av plan för internkontroll 2017

Enligt reglementet för intern kontroll ska en plan för internkontroll för in-
nevarande år fastställas.

Förslag till plan för internkontroll 2017 har upprättats.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erika Falks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Upprättat förslag till plan för internkontroll 2017 fast-
ställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till plan för internkontroll 2017 fastställs.

-----

16



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2017.3/62

Redovisning av ANDT-undersökningen 2016

ANDT är en förkortning av Alkohol, narkotika, dopning, tobak.

Under hösten 2016 genomfördes den årliga ANDT-undersökningen. 
Den är en totalundersökning och har genomförts bland elever i åk 9 i 
Malå och Norsjö kommuner för trettonde, respektive fjortonde året i rad. 
Undersökningen görs även i flertalet andra kommuner i Västerbotten 
och Norrbotten i nära samverkan med FRIS; Förebygganderådet i Skel-
lefteå. Resultatet för båda kommunerna har slagits samman i denna re-
dovisning för att säkerställa elevernas anonymitet.

ANDT-undersökningens övergripande syfte är att kartlägga drogvanor 
bland elever i grundskolans åk 9. Detta är ett led i Malå och Norsjö kom-
muners strävan att öka sin kunskap, samt att förebygga droganvänd-
ning bland ungdomar. 

Till de övergripande syftena hör följande punkter.

- Att redovisa ANDT-bruk bland elever i åk 9 i kommunerna.

- Att jämföra lokala förhållanden vad gäller ANDT-vanor i åk 9 med bl a 
Skellefteå kommuns samt med CAN:s (Centralförbundet för alkohol 
och narkotikaupplysningens) resultat för riket, där det är möjligt.

- Att använda resultatet som ett jämförelsematerial 2003 - 2016 för att 
kunna visa på trender över tid.

- Att visa på och förstärka att det är många elever som är drogfria.

- Att försöka ge svar på frågor som ökar kunskapen om unga använda-
re av ANDT i kommunen.

- Att få ett underlag i det lokala förebyggande arbetet i ANDT-frågor.

Bedömning

Trivsel i skolan och med skolarbetet visar på en nedåtgående trend 
över tid men fortfarande trivs majoriteten av eleverna i åk 9 bra eller 
mycket bra i skolan och med skolarbetet. Pojkar trivs något bättre i sko-
lan och med skolarbetet än flickor. När det gäller skattning av sitt eget 
mående uppger lite fler än hälften av eleverna att de mår bra/mycket 
bra. Över tid så kan man se en ökning andel elever som mår dåligt/ 
mycket dåligt från 9 % (2011) till dagens 16 %. Resultatet visar att flick-
or upplever sig må sämre än pojkarna. Frågan om elevernas mående 
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bör jobbas med i betydligt högre utsträckning då forskning visar en stark 
koppling mellan hälsa och studieresultat.

Andel elever som känt sig mobbade under och innan högstadietiden 
ökar och i Malå visar det på den högsta siffran någonsin, både hos 
flickorna och hos pojkarna men där flickorna är överrepresenterade.

En femtedel av eleverna uppger att de är frånvarande från skolan utan 
giltig orsak, fler flickor än pojkar.

I Malå ser vi att trenden för föreningsanslutna elever ökar något, och 
drygt hälften av alla elever är med i någon förening eller organisation. 
Negativt är att det finns elever som är tobaks- och alkoholanvändare 
och som är medlem i någon förening. Studier visar att barn och ungdo-
marnas deltagande i en väl organiserad fritidsverksamhet är en skydds-
faktor förutsatt att föreningarna har en väl förankrad ANDT-policy, med 
handlingsplaner och uppföljning, vilket behöver jobbas mer på i Malå.

Cigarettbruket har sjunkit över tid och är relativt lågt (12 %) mot tidigare 
år. Även andelen snusare har minskat med tiden. Det finns en mycket 
klar koppling mellan tobaksbruk, sociala faktorer och alkohol i denna un-
dersökning. Korstabulering visar att tobaksbrukare är överrepresen-
terade beträffande skolk, trivsel i skolan och alkoholkonsumtion. Tyvärr 
visar undersökningen att det inte är särskilt svårt att få tag på tobak 
trots att de inte är 18 år, då eleverna själva säger sig få tag på tobak ge-
nom att köpa själva, via föräldrar, kompis eller annan bekant. Korsta-
buleringar visar även att tobaksbrukare är överrepresenterade när det 
gäller lust att prova narkotika och blivit erbjuden narkotika. Många ele-
ver känner även någon i sin egen ålder som använder/använt narkotika.

Andel elever som uppger att de dricker alkohol, 20 %, är en minskning 
över tid. Hälften av dessa uppger att de druckit sig berusad. 

Det finns elever i åk 9 som upplever att deras föräldrar tillåter att de 
dricker alkohol (20 %) samt även är tillåtande att de använder tobak (29 
%) trots att de alla är under 18 år.

Man vet idag att en rad risk- och skyddsfaktorer påverkar de unga när 
det gäller normbrytande beteende, och det handlar nästan alltid om fak-
torer som samverkar. Kan vara faktorer i samhället och skolmiljön till fak-
torer som handlar om familjen, fritiden och till individuella förutsätt-
ningar. 

Man vet också att tidiga insatser i låg ålder med stöttning i föräldraska-
pet genom barnets hela uppväxt är en av många insatser som ger fram-
gång. 
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För att få bra resultat i det förebyggande ANDT-/brottsförebyggande 
(Brå)/folkhälsoarbetet krävs samverkan mellan verksamheter, myndighe-
ter, offentliga sektorn och frivilliga organisationer. Vilket också är något 
som bör prioriteras även i Malå kommun. Det bör även avsättas en 
gemensam budget och mål bör föras i kommunfullmäktiges styrkort.

BESLUTSUNDERLAG

Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Redovisningen godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Redovisningen godkänns.

-----
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§ 12 Dnr 2017.9/04

Fastställande av Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet

Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhållning-
en med avgifter och ej med skatteuttag. I avfallsföreskrifterna gällande 
från 2015-08-01 står det i 18 § att ”grovavfallsinsamling från hushåll 
kan även ske kampanjvis (efter annonsering) i ett antal av kommunens 
byar i samarbete med byaföreningar”.

Verksamhetsansvarig informerade i kommunstyrelsen 2016-12-06, § 
183 att han hade för avsikt att upphöra med grovavfallsinsamlingen i 
byarna med hänvisning till arbetsmiljö och kostnader. Kostnadsbespa-
ringen på 100 - 120 tkr skulle innebära att kommunen inte behöver höja 
taxan. Kommunstyrelsen noterade informationen men i efterföljande 
ärende (§ 184) om föreskrifterna om avfallshantering – tillägg om trans-
paranta säckar beslutade man följande.

- Tillägget i föreskrifterna antas med följande omformulering. Avfall som 
lämnas i plastsäckar på återvinningscentralen ska lämnas i transparan-
ta säckar, görs ej detta måste säcken tömmas och innehållet sorteras 
på plats.

- 18 § Hämtningsintervaller/Grovavfall: andra stycket lydande: Grovav-
fallsinsamling från hushåll kan även ske kampanjvis (efter annonse-
ring) i ett antal av kommunens byar i samarbete med byaföreningar. 
ändras till att lyda: Grovavfallsinsamling från hushåll i byarna ska ske 
årligen (efter annonsering).

Bedömning

Tidigare har grovavfallsinsamlingen skett i ett antal byar i samarbete 
med byaföreningarna. Beslutet att grovavfallsinsamlingen från hushåll i 
byarna ska ske årligen innebär att den tidigare kostnaden på 100 – 120 
tkr kommer att öka med ca 120 tkr i och med att vi ska hämta i alla 
byar. För att inrymma totala kostnaden på 240 tkr måste grundavgiften 
höjas med 15 %, ex dagens årliga grundavgift för hushåll på 1 290 kr 
måste höjas till 1 484 kr.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhåll-
ningsverksamhet fastställs att gälla fr o m 2017-03-01. Taxa för Malå 
kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommunfullmäktige 
2015-11-30, § 188 upphör att gälla fr o m 2017-02-28.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet 
fastställs att gälla fr o m 2017-03-01.

- Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommun-
fullmäktige 2015-11-30, § 188 upphör att gälla fr o m 2017-02-28.

-----

21



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Malå/Norsjö miljö- och bygg-
nämnd

Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2016.243/00

Flytt av tillsyn av försäljning av folköl från omsorgsnämnden till Malå/ 
Norsjö miljö- och byggnämnd

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28 att tillsynen av försäljning av 
tobak samt tillsyn vid försäljning av vissa läkemedel skulle flyttas från 
omsorgsnämnden till miljö- och byggnämnden. Anledningen till detta 
var att tillsyn enligt tobakslagen redan låg på miljö- och byggnämnden i 
Norsjö kommun.

För att spara tid och resurser, samt samla all kunskap gällande tillsynen 
hos handlarna på ett ställe, föreslår ansvarig för tillsyn av försäljning av 
folköl att även tillsynen av folköl flyttas till miljö- och byggnämnden. 
Många gånger är utbildningar och träffar som anordnas av länsstyrel-
sen gällande tillsynen av tobak och folköl gemensamma. Genom att de-
la upp tillsynen av detaljhandel med folköl och tobak på det sätt som 
man nu har gjort innebär det inte någon besparing av personal och 
inget optimalt utnyttjande av kunskap. Genom att all tillsyn över detalj-
handel med tobak, folköl och läkemedel samlas på ett ställe finns det 
även förutsättningar för en kontinuitet i arbetet och för ett bra samarbete 
med handlarna vilket är en förebyggande faktor då det gäller att t ex in-
te sälja till minderåriga.

Det finns inga hinder i alkohollagen till att tillsynen över detaljhandel av 
folköl i en kommun ligger under miljö- och byggnämnden.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 138/16.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Ärendet remitteras till Malå/Norsjö miljö- och bygg-
nämnd för yttrande.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslag på frågan om ärendet ska avgöras idag eller 
remitteras, och finner att ärendet ska remitteras till Malå/Norsjö miljö- 
och byggnämnd för yttrande.

BESLUT

- Ärendet remitteras till Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för yttrande.

-----
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§ 14 Dnr 2016.239/71

Barnomsorg på obekväm arbetstid

I dagsläget finns ett beslut om att erbjuda barnomsorg från kl 05.00 
fram till kl 22.00 på kvällen om behov av barnomsorg finns.

När detta beslut togs hade elva familjer framfört att de hade ett behov 
av barnomsorg under sena kvällar. Lokal ställdes i ordning och visst ma-
terial köptes in, bl a en vägg-tv. Personalsituationen ordnades. När 
verksamheten startade var det endast en ensamstående vårdnadshava-
re med två barn som hade behov av denna typ av barnomsorg varan-
nan vecka två kvällar/vecka och fram till kl 20.00. Behovet upphörde ef-
ter ett par månader. Ytterligare en förälder hade behov av barnomsorg 
för sitt barn ett par enstaka kvällar. Ingen har nyttjat barnomsorg efter kl 
20.00.

Nuläge: Ett visst behov av barnomsorg från kl 05.00 på morgonen finns 
fortfarande. Detta gäller ca tre barn fördelade på förskolan och fritids. 
Ett barn placerat på fritids har behov av barnomsorg på ob tid. Inget ar-
betsschema kan lämnas in i förväg och det egentliga barnomsorgsbeho-
vet går ej att förutsäga. Fortfarande finns ett visst behov av barnomsorg 
under tidiga morgnar. Behovet gäller enstaka barn och enstaka dagar.

En budget som inte är i balans tillåter inte att kommunen erbjuder barn-
omsorg utanför det lagstadgade kravet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Rose-Marie Lindskölds tjänsteutlåtande.
Se barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 92/16

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Bifall till Rose-Marie Lindskölds förslag, lydande: Er-
bjuda barnomsorg enligt lagstadgade krav och kl 06.00 - 18.00. Tidigare 
beslut upphör att gälla.

Cecilia F Stenlund (L): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag, 
lydande: Erbjuda barnomsorg enligt lagstadgat krav, 12 timmar per helg-
fri dag, det vill säga kl 06.00 - 18.00 samt behovsprövat tillägg kl 05.00 - 
06.00 och 18.00 - 22.00 helgfri vardag.
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FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrel-
sen bifaller Cecilia F Stenlunds förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Erbjuda barnomsorg enligt lagstadgat krav, 12 timmar per helgfri dag, 
det vill säga kl 06.00 - 18.00 samt behovsprövat tillägg kl 05.00 - 06.00 
och 18.00 - 22.00 helgfri vardag. 

-----
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§ 15 Dnr 2015.169/16

Antagande av handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet 
och räddningstjänst, Malå kommun

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun skyldig 
att ta fram kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammet är ock-
så en redovisning för medborgarna av kommunens ambitionsnivå vad 
gäller skydd mot olyckor och ett underlag för statens tillsyn av kom-
munen.

Länsstyrelsen har tagit del av handlingsprogrammet och haft synpunk-
ter. Nu är handlingsprogrammet uppdaterat utifrån deras yttrande.

BESLUTSUNDERLAG

Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 39/15.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 157/15.
Se kommunfullmäktiges protokoll, § 157/15.
Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 84/16.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Bifall till miljö- och byggnämndens förslag, lydande: 
Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddnings-
tjänst antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddnings-
tjänst antas.

-----
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§ 16 Dnr 2016.145/09

Medborgarförslag av Jessica Tjäder om att Malå kommun inte ska upp-
låta kommunal mark till cirkusar som använder sig av djur

Jessica Tjäder, Malå har inkommit med ett medborgarförslag om att Ma-
lå kommun inte ska upplåta kommunal mark till cirkusar som använder 
sig av djur. Medborgarförslaget lyder:

Djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt och skötas i hälsobefrämjan-
de syfte, enligt svensk djurskyddslag. Cirkusdjur transporteras ofta och 
långa sträckor under sommarhalvårets turné vilket kan orsaka stress. 
Nya platser och främmande människor är också en bidragande faktor 
till försämrad välfärd. Djuren tränas för att utföra konster inför publik, vis-
sa rörelser är inte naturliga för djuren och kan i vissa fall orsaka skador.

En del människor kan se det som en möjlighet att lära sig om djur när 
de syns på cirkus. Problemet är att den förmedlade bilden inte har nå-
got att göra med djurens naturliga liv och beteende. Framtidens strävan 
för ett etiskt hållbart samhälle, där egenvärdet hos djur respekteras, gyn-
nas inte av cirkus.

Förbud gällande utnyttjandet av djur på cirkus är redan inrättat eller på 
väg att bli det internationellt. Några exempel på länder som infört förbud 
är: Cypern, Malta, Mexiko, Grekland och Bolivia. Vilda djur på cirkus har 
förbjudits i flera andra länder.

Förbud mot eller utfasning av vilda djur på cirkus finns det redan ett 
starkt medhåll för i riksdagen. Djurskyddslagsutredaren har på riksnivå 
gett som förslag att förlänga listan över djur som inte får visas upp på 
cirkus och där ta med elefanter och sjölejon. Sett till kommunal nivå är 
ett beslut taget i Österåkers kommunstyrelse om att utreda möjligheten 
för kommunen att förbjuda cirkusar med vilda djur.

Malå kommun anser att ALLA djur på cirkus borde förbjudas och motive-
rar att även domesticerade djur är kännande varelser och att det inte 
ligger i deras intresse att transporteras eller att göra konster för männi-
skans nöjes skull.

Det har skett en förändring i samhällets åsyn rörande hållning och före-
visning av djur på cirkus. Allmänheten, experter, politiker och djur-
skyddsorganisationer menar att det är på tiden att denna underhållning 
upphör.
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Kommunen är den som jag anser har störst inflytande. Malå kommun 
kan bidra till att djuren slipper detta genom att inte godkänna cirkusar 
med djur på kommunal mark. Vi har möjligheten att ta ansvar och visa 
att Malå kommun är modern och ligger i framkant gällande djurhållning. 

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2016-10-24.

Länsstyrelsen ansvarar för att besikta cirkusen och kontrollera att den 
sköter sig. Bland annat har länsstyrelsen följande bestämmelser.

Innan den första föreställningen för säsongen ska cirkusen besiktigas 
av länsstyrelsen. Cirkusen ska begära besiktning senast 14 dagar före 
den första föreställningen. 

Om cirkusen byter ut djur eller utrustning som har väsentlig effekt på 
djurskyddet eller djurhälsan vid cirkusen ska en ny besiktning göras. De 
ska anmäla sådana förändringar till länsstyrelsen i det län där cirkusen 
befinner sig.

Länsstyrelsen kan också komma och kontrollera cirkusen efter det att 
säsongen börjat.

Om allvarliga eller upprepade brister upptäcks vid någon kontroll kan 
cirkusen förbjudas att påbörja eller fortsätta sin turné. 

Cirkusen ska ha en turnéplan för den kommande månaden. Turnépla-
nen lämnas till länsstyrelsen i samband med besiktningen. Om planen 
ändras ska de anmäla detta till den länsstyrelse som gjorde besiktning-
en. 

Cirkusen ska ha en plan för hur djuren ska tränas. De ska se till att det 
förs journal över cirkusens alla djur. Journalen ska bland annat visa 
eventuella sjukdomar och skador, och hur dessa behandlats. Även da-
tum för hov- och klövvård ska noteras. Journalen ska sparas i minst tre 
år. 

Cirkusen får inte kräva mer av djuren än de har fysiska och psykiska 
förutsättningar för att klara av. Om ett djur haft en skada eller sjukdom 
som krävt veterinärvård ska cirkusen se till att djuret besiktigas av en ve-
terinär innan det medverkar i någon föreställning. Cirkusdjur ska varje 
dag få röra sig fritt utomhus, om inte vädret är extremt dåligt. De ska ha 
en torr och ren liggplats och ska kunna uppsöka skugga om de behöver 
det. 

Djuren ska inte störas för mycket av besökare och får inte visas för all-
mänheten när de står uppbundna.
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Cirkusen får bara använda vissa djurslag och de får inte använda följan-
de.
 

 apor 
 rovdjur (utom hundar och katter)
 säldjur (utom sjölejon)
 noshörningar
 flodhästar
 hjortdjur (utom renar)
 giraffer
 kängurur
 rovfåglar
 strutsfåglar
 krokodildjur

Bedömning

Malå kommun bör upplåta mark till cirkusar som är godkända av läns-
styrelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erika Falks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Medborgarförslaget avslås.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Medborgarförslaget avslås.

-----
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§ 17 Dnr 2017.12/04

Överföring av investeringmedel från 2016 till 2017 - Kommunstyrelsen

Följande projekt är ej färdigställda under 2016 och medel behöver flyt-
tas över från år 2016 till 2017.

Objekt Budget -16 Medel kvar

0066 Utredning skollokaler 147 506 112 795
0086 Åtgärder tillgänglighet 125 000 89 175
0230 Ombyggnad kommunhus 600 000 235 233
0280 Takrenov tandklinik 350 000 350 000
0320 Underhåll VA-nätet 1 000 000 599 756
1020 Översiktsplan 300 000 123 912

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 
för kommunstyrelsen godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 för kommunstyrel-
sen godkänns.

-----
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§ 18 Dnr 2017.13/04

Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 - Miljö- och bygg-
nämnden

Följande projekt är ej färdigställda under 2016 och medel behöver flyt-
tas över från år 2016 till 2017.

Objekt Budget -16 Medel kvar

2033 Tankbil 190 000   90 000

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 
för miljö- och byggnämnden godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 för miljö- och bygg-
nämnden godkänns.

-----
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§ 19 Dnr 2017.14/04

Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 - Kultur- och fritids-
nämnden

Följande projekt är ej färdigställda under 2016 och medel behöver flyt-
tas över från år 2016 till 2017. 

Objekt Budget -16 Medel kvar

0330 Möblemang bibliotek 150 000 150 000

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 
för kultur- och fritidsnämnden godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Överföring av investeringsmedel från 2016 till 2017 för kultur- och fri-
tidsnämnden godkänns.

-----
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§ 20

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska re-
dovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommun-
styrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står 
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

Beslut om innehav av bisyssla enligt AB Lars Ekberg
§ 8

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

Bevilja/avslå ansökan om tjänstledigt för Lars Ekberg
enskild angelägenhet med bibehållna lö-
neförmåner under högst 10 arbetsdagar/
kalenderår för personal

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

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

Anställning och lönesättning av personal Marie Hedström
efter samråd med personalchef

Anställning och lönesättning av personal Franz Weidl
efter samråd med personalchef

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

Avge yttranden till länsstyrelsen om till- Erika Falk
stånd för kameraövervakning

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst Charlotte Hultdin
enl Lagen om färdtjänst § 6 - 10
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Bevilja/avslå ansökningar om riksfärd- Charlotte Hultdin
tjänst enl Lagen om riksfärdtjänst 
§ 4 - 5, 7 - 8

Tecknande av avtal för inköp av varor och Jim Lundmark
tjänster inom ramen för den årliga drift-
och investeringsbudgeten

Gallring av lövsly/buskar/skog i anslutning Lars Grundberg
till tomter, dock högst till ett belopp av
20 000 kr (exkl moms) i varje enskilt fall

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg

Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyr- Lars Grundberg
kan av/avslag på ansökan om förvärvs-
tillstånd enligt jordförvärvslagen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkännns.

-----
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§ 21

Redovisning av meddelanden

Malåbostaden AB Protokoll 161208

Malå Energi & Industri AB Protokoll 161213

Hälsorådet Protokoll 161123

Miljö- och byggplaneavd Minnesanteckningar – Möte om 
åtgärder av Släppträskdam-
men, väg samt flottledsrensad 
sträcka, Släppträskbäcken

Region 8 Minnesanteckningar 161208

Vi står inte ut, ideell organisation Åldersuppskrivningar på barn i 
asylprocessen

Svenska Brukshundklubben Värna om er Brukshundklubb

Skellefteå kommun/Gemensam Protokoll 161019
nämnd för drift av personalsystem

Skellefteå kommun/Gemensam Protokoll 161214.
Överförmyndarnämnd

Länsstyrelsen i Norrbottens län 203-15033-2016, Protokoll
Inspektion av Skellefteå Över-
förmyndarnämnd.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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