
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-10-02
  (30)  

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00 - 17.05

Ajournering

Beslutande Ulla-Britt Persson (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Anna Harr (V)
Lennart Gustavsson (V)
Arne Hellsten (ML)
Cecilia Wahlberg Roslund (ML), ersättare för Joakim Pettersson (ML)
Siv Johansson (ML)
Cecilia F Stenlund (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Oskar Sjölund, KF:s valberedn v ordf
Britt-Marie Sellman (S), ej tjg ersättare

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, tisdag den 2 oktober 2018, kl 17.45

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 125
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-10-02

Anslag sätts upp 2018-10-02 Anslag tas ner 2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-10-02
  (30)  

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00 - 17.05

Ajournering Kl 09.30 - 09.45 kaffe
Kl 11.15 - 11.20
Kl 12.15 - 13.00 lunch
Kl 14.40 - 14.50 kaffe
Kl 15.35 - 15.40, 15.55 - 16.15

Beslutande Ulla-Britt Persson (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Anna Harr (V)
Lennart Gustavsson (V)
Arne Hellsten (ML)
Cecilia Wahlberg Roslund (ML), ersättare för Joakim Pettersson (ML)
Siv Johansson (ML)
Cecilia F Stenlund (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Elin Nilsson, miljö- o byggchef, § 132,135
Catrin Björck, sekr Gunnar Harr, kultur- o fritidschef, § 132,135
Hans Örnberg, tekn avd, § 126 John Olsson, omsorgschef, § 132,135,142-144
Tony Frank, enhetschef anläggn enh, § 126 Charlotte Hultdin, BUN:s ordf, § 132
Anna Jonsson, upphandlare, § 128,138 Ethel Cavén, BUN:s v ordf, § 132
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 132,135,139,141 Siv Stenberg, ON:s 2:e v ordf, § 132
Per Ståhlberg/PWC, § 132,141 Sam Wenngren, MBN:s ordf, § 132
Ulrika Öhlund/PWC, § 141 Roger Johansson, KFN:s ordf, § 132
Daniel Risberg, VD Mabo/Meni, § 132,135,141 Börje Stenlund, KFN:s v ordf, § 132
Marie Blomberg, barn- o utbildn chef, § 132,135 Roger Oskarsson, ordf Meni, § 141
Lars Ekberg, personalchef, § 132 Britt-Marie Sellman (S), ej tjg ersättare

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, tisdag den 9 oktober 2018, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 124, 126-146
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-10-02

Anslag sätts upp 2018-10-09 Anslag tas ner 2018-10-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 124

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 125 Dnr 2018.78/04

Bestämmelser om ekonomiska förmåner

2018 är ett valår och Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtro-
endevalda i Malå kommun ska därför prövas av kommunfullmäktige se-
nast i juni för de kommande fyra verksamhetsåren. Kommunfullmäkti-
ges valberedning är beredningsorgan. 

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 2/18
Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 5/18
Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 8/18
Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 11/18
Se kommunstyrelsens protokoll § 100/18
Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll § 13/18

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Ersätt-
ningen för omsorgsnämndens ordförande ska sänkas eftersom ordfö-
randen inte längre har jour. Ersättningen ska vara samma som ersätt-
ningen för barn- och utbildningsnämndens ordförande, 0,6 % av (Pbb) 
prisbasbelopp. Timarvodet ska vara oförändrat. Information om att om-
ställningsavtalet OPF-KL existerar, ska inte anges i Bestämmelser om 
ekonomiska förmåner för förtroendevalda. I övrigt fastställs Bestämmel-
ser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda enligt upprättat för-
slag.

Lennart Gustavsson (V): Ersättningen för omsorgsnämndens ordföran-
de ska sänkas eftersom ordföranden inte längre har jour. Ersättningen 
ska vara samma som ersättningen för barn- och utbildningsnämndens 
ordförande, 0,6 % av (Pbb) prisbasbelopp. Timarvodet ska vara oför-
ändrat. Information om att omställningsavtalet OPF-KL existerar, ska 
anges i Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. I 
övrigt fastställs Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroende-
valda enligt upprättat förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Cecilia F Stenlund (L):  Ersättningen för omsorgsnämndens ordförande 
ska sänkas eftersom ordföranden inte längre har jour. Ersättningen ska 
vara samma som ersättningen för barn- och utbildningsnämndens ord-
förande. Samtliga årsarvoden ska följa uppräkningen av inkomstbasbe-
loppet (2018: 62 500 kronor), enligt upprättat förslag. Timarvodet ska 
vara oförändrat. Information om att omställningsavtalet OPF-KL existe-
rar, ska inte anges i Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtro-
endevalda. I övrigt fastställs Bestämmelser om ekonomiska förmåner 
för förtroendevalda enligt upprättat förslag.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer Lennart Gustavssons och Arne Hellstens förslag 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Arne Hellstens 
förslag. Arne Hellstens förslag blir huvudförslag.

Därefter ställer ordföranden Arne Hellstens huvudförslag och Cecilia F 
Stenlunds motförslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bi-
faller Cecilia F Stenlunds motförslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Ersättningen för omsorgsnämndens ordförande ska sänkas eftersom 
ordföranden inte längre har jour. Ersättningen ska vara samma som 
ersättningen för barn- och utbildningsnämndens ordförande. Samtliga 
årsarvoden ska följa uppräkningen av inkomstbasbeloppet (2018: 
62 500 kronor), enligt upprättat förslag. Timarvodet ska vara oföränd-
rat. Information om att omställningsavtalet OPF-KL existerar, ska inte 
anges i Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. I 
övrigt fastställs Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroen-
devalda enligt upprättat förslag.

-----

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 126 Dnr 2018.168/08

Redovisning av investeringsprojekt

Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investe-
ringsprojekten för perioden januari – augusti år 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 127 Dnr 2018.167/10

Information/Lägesrapport om ombyggnation av Tjambo

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11, § 36 att

- ett- till fyraåringar ska vara på Tjambo
- femåringarna flyttas till Nilaskolan
- kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån på 30 miljoner kronor.

Bedömning

Arbetet med underlagen inför ombyggnationerna av Tjambo har pågått 
under sommaren och hösten, med Collage som ansvarig för övriga kon-
sulter och de som har hållit i detta arbete. Fortfarande är inte alla frågor 
lösta, förutom verksamhetsrelaterade. Men planen är fortfarande att för-
frågningsunderlaget ska ut i höst och möjlig byggstart under december 
månad.

Föredraganden har av Collage begärt att få en ny uppskattning av kost-
naden för ombyggnationen av Tjambo, nu när mer detaljer blivit kända 
och Collage 2018-08-30 redovisade en budgetkalkyl som innebär en 
kostnad för ombyggnationen inklusive köksutrustning på 26 428 300 
kronor. Uppskattad konsultkostnad antas till 10 % av entreprenaden = 
2 650 000 kronor. Det som vi vet tillkommer är uppdimensionering av 
befintligt VA, ca 150 000 kronor. Summan av detta blir 29 228 300 kro-
nor. Sedan tillkommer kostnader för ny anslutning av el och fjärrvärme, 
oförutsett samt utemiljö. Denna kostnadsuppskattning visar att kostna-
den för ombyggnationerna enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-04-
11, § 36 kan överstiga 30 miljoner kronor.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ek enh, Meni, Mabo, BUN, ON, 
KFN, MBN, KS

Utdragsbestyrkande

§ 128 Dnr 2018.169/04

Upphävande av kommunstyrelsens beslut - Ekonomistyrning

Vid upprättande av nya riktlinjer för inköp och upphandling har delar av 
regler från ekonomistyrning vävts in i dessa. Därmed finns det ett doku-
ment som i sin helhet styr inköp och upphandling för kommunkoncer-
nen.

Bedömning

Reglerna har uppdaterats och ingår i riktlinjer för inköp och upphand-
ling.

-
BESLUTSUNDERLAG

Se Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 94 - 
Ekonomistyrning - upphävs.

BESLUT

- Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 94 - Ekonomistyrning - upp-
hävs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

§ 129 Dnr 2018.164/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 
2018 - utrustning för digitala utskick

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 115 att bifalla en motion 
om att alla dokument som rör ett nämndssammanträde ska mailas ut till 
ledamöterna. Detta innebär att kommunen ska införa digitala möten.

Bedömning

För att alla politiker ska kunna ta emot digitala utskick krävs att politiker-
na har tillgång till relevant utrustning, därav detta investeringsäskande.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ansökan om investeringsmedel med 300 tkr 
för utrustning till att ta emot digitala utskick beviljas.

BESLUT

- Ansökan om investeringsmedel med 300 tkr för utrustning till att ta 
emot digitala utskick beviljas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

§ 130 Dnr 2018.175/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 
2018 - Ny hemsida

Kommunens hemsida är gammal och behöver uppdateras.

Bedömning

För att kunna möta det framtida informationsbehovet måste hemsidan 
anpassas till det behovet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om investeringsmedel med 200 tkr 
för ny hemsida beviljas.

BESLUT

- Ansökan om investeringsmedel med 200 tkr för ny hemsida beviljas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 131 Dnr 2018.163/04

Fastställande av kommunstyrelsens internbudget 2019

Kommunledningskontoret har arbetat med att upprätta förslag till intern-
budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2019. 

Enligt dokumentet Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen 
ska internbudgeten vara beslutad i september/oktober månad. 

-
BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Internbudget för kommunstyrelsens verksam-
hetsområde år 2019 fastställs.

BESLUT

- Internbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2019 fast-
ställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, BUN, ON, KFN, 
MBN

Utdragsbestyrkande

§ 132 Dnr 2018.161/10

Redovisning av riktad granskning av regler för användande av Malå 
kommuns fordon, arbetsredskap och drivmedelskort

Kommunstyrelsen beslutade 2018-07-27 att:

- Kommunchefen får i uppdrag att beställa en riktad granskning av ”reg-
ler för användande av Malå kommuns fordon, arbetsredskap och driv-
medelskort.

- Granskningen ska redovisas i kommunstyrelsens sammanträde den 2 
oktober.

Bedömning

Granskningen är gjord och redovisas på sammanträdet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. Med anledning av rap-
porten får kommunchefen i uppdrag att initiera ett nytt ärende i syfte att 
bl a genomföra en grundlig analys på personnivå.

BESLUT

- Informationen noteras.

- Med anledning av rapporten får kommunchefen i uppdrag att initiera 
ett nytt ärende i syfte att bl a genomföra en grundlig analys på person-
nivå.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

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

Utdragsbestyrkande

§ 133 Dnr 2018.165/00

Fastställande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2019

Kommunstyrelsen ska besluta om sammanträdesdagar för 2019. Kom-
munstyrelsen föreslås ha sammanträden den

12 februari
26 mars

4 juni
3 september
1 oktober

12 november

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2019 fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2019 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 134 Dnr 2018.171/04

Delårsrapport, januari - augusti 2018 - Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsrapport för tiden 
januari – augusti år 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Delårsrapporten för tiden januari – augusti år 
2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns.

BESLUT

- Delårsrapporten för tiden januari – augusti år 2018 för kommunstyrel-
sens verksamhetsområde godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 135 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Delårsrapporten godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- - Delårsrapporten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 136 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2019 fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2019 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 137 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Arvidsjaurs begäran om att få ingå i den ge-
mensamma nämnd som Norsjö, Malå, Arjeplogs och Skellefteå kom-
mun har avtalat om godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- 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

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 138 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Riktlinjer för inköp och upphandling antas. 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28, § 85 ”Antagande av Inköps- 
och upphandlingspolicy, Inköpshandledning samt upphandlingshandled-
ning” upphävs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- 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

Kommunstyrelsen 2018-10-02

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 139 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Upprättat förslag till Finanspolicy för Malå kommun 
fastställs med följande ändring. På sida 6, under rubriken 4.4 Finansie-
ringsrisker ska följande mening läggas till efter punkterna. ”Undantag 
kan göras i ränteförhållanden då det är mer förmånligt ekonomiskt för 
kommunkoncernen att göra avsteg från ovanstående.”. Kommunfull-
mäktiges beslut 2012-03-12, § 15 upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- 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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§ 140 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

Hur arbetet fortgår redovisas i dokumentet Utredning av föreningsdrift 
av fritidsanläggningar.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

-----
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§ 141 Dnr 2018.177/10

Malå Energi & Industri AB:s inriktning framgent - försäljning eller fortsatt 
drift av bolag

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

- Kommunchefen får i uppdrag att utreda vilken inriktning Malå Energi & 
Industri AB ska ha framgent. Kommunchefen ges möjlighet att anlita 
extern hjälp i arbetet.

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

Bedömning

I Malå kommuns ägardirektiv för Malå Energi & Industri AB (Meni) står 
det att: 

”Bolaget ska med iakttagande av de kommunala likställighetsprinciper-
na tillgodose näringslivet inom kommunen med ändamålsenliga indust-
rilokaler, om ej andra industrilokaler finns, så att bristen på industriloka-
ler ej är ett hinder för näringslivsutvecklingen.”

- Ovanstående stycke betyder att i dagsläget ska Meni bygga ett nytt in-
dustrihus ifall något företag vill etablera sig i Malå. Frågan är om det är 
en kommuns kärnverksamhet? I och för sig är en bra företagsutveck-
ling bra för kommunens utveckling och attraktivitet men kärnverksam-
heten för en kommun är skola, vård och omsorg.

”Bolaget har till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring ut-
vecklas till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun”.

- Meni äger husvagnscampingen, Tjamstanbacken och hotellet. Nölvi-
ken har övergått till kommunen enligt beslut i kommunfullmäktige 
2018-06-25. Här kommer också frågan om dessa verksamheter kan 
betecknas som en kommuns kärnverksamhet såsom skola, vård och 
omsorg.

”Malå Energi & Industri AB ska ha en avkastning som uppgår till minst 1 
% av bolagets totala låneskuld. Avkastningen beräknas som resultat fö-
re dispositioner och skatt.”

- En tidigare utredning som gjordes under 2014 visade att Malå Energi 
& Industri AB (Meni) inte hade uppvisat några positiva resultat från 
starten 1998, om man räknar bort bidragen från ägaren Malå kommun. 

Meni AB, Jim Lundmark
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År 2017 gjorde Meni ett överskott vilket i sig är positivt men det berod-
de delvis på tillfälliga intäkter. För att få positiva resultat krävs kraftfulla 
insatser i Meni med hänsyn till att hyror ska täcka kostnader och un-
derhåll för industrifastigheterna.

Det är svårt att räkna ut hur mycket av den verksamhet Meni bedriver 
som bidrar till den allmänna samhällsutvecklingen. Hur mycket intäkter 
kommer handeln tillgodo? Hur har företagen utvecklats tack vare Menis 
arbete genom åren? Detta kan inte mätas i siffror men arbetet har ge-
nom åren varit positivt för Malå kommun.

Frågan är nu hur ägaren kommunen ska tänka när det gäller Meni. Ska 
Meni finnas kvar och i vilken form? Som det är idag, med alla fastighe-
ter och turistanläggningar eller en annan lösning för bolaget?

Malå kommun har ett ansträngt läge med ekonomin och måste nu tänka 
långsiktigt för att ge kommunmedborgarna en bra service i framtiden. 
Eftersom skattemedel har tillförts Meni genom åren och skattemedel 
ska gå till kärnverksamhet behövs en förändring. 

För att få en långsiktighet i Meni krävs att kommunfullmäktige tar ett in-
riktningsbeslut på hur och om bolaget ska drivas vidare. 

Alternativ 1

Hotellet, campingen och alpina anläggningen bjuds ut till försäljning. In-
dustrilokalerna drivs vidare med tydlig målinriktning.

Alternativ 2

Hotellet, campingen, alpina anläggningen och industrilokalerna bjuds ut 
till försäljning. 

Alternativ 3

Menis aktier säljs.

Alternativ 4

Meni drivs vidare som tidigare.

Föredragandens förslag är att Malå Energi & Industri AB avvecklas och 
anläggningarna bjuds ut till försäljning. Anledningen till detta förslag är 
att Malå kommun ska fokusera på att bedriva den kärnverksamhet som 
en kommun ska bedriva. En annan anledning är att det inte finns någon 
risk att skattemedel går till en kommuns bolag utan används till sitt rätta 
syfte.
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I sammanträdet föredrar en representant för PWC de konsekvenser 
som kan bli av de olika alternativen som presenteras.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Ärendet remitteras till Meni AB:s styrelse för syn-
punkter, och tas upp igen i kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 
12 februari 2019.

Lennart Gustavsson (V): Kommunchefen får i uppdrag att till kommun-
styrelsens sammanträde tisdag den 12 februari 2019 inhämta värdering 
för samtliga fastigheter och utifrån det komplettera denna rapport i syfte 
att få en bättre bild över det sannolika ekonomiska och skattemässiga 
utfallet. 

Cecilia Wahlberg Roslund (ML): Kommunfullmäktige ska i ett komman-
de sammanträde diskutera frågan ur ett strategiskt perspektiv.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Arne 
Hellstens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till respektive avslag på 
Lennart Gustavssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.

Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall till respektive avslag 
på Cecilia Wahlberg Roslunds förslag och finner att kommunstyrelsen 
avslår detsamma.

BESLUT

- Ärendet remitteras till Meni AB:s styrelse för synpunkter, och tas upp 
igen i kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 12 februari 2019.

- Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 
tisdag den 12 februari 2019 inhämta värdering för samtliga fastigheter 
och utifrån det komplettera denna rapport i syfte att få en bättre bild 
över det sannolika ekonomiska och skattemässiga utfallet.

-----
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§ 142 Dnr 2018.179/04

Begäran om utökning av omsorgsnämndens investeringsbudgetram 
2019

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25, § 58 att tilldela omsorgs-
nämnden 200 000 kronor i investeringsbudget för 2019.

Miklagård och Sörgården är i behov av nytt trygghetslarmsystem då 
gällande avtal med leverantör upphör i september respektive december. 
Vid första träff med arbetsgruppen den 3 september framkom att finan-
siering av upphandling saknas. 

Det system som idag används på Miklagård och Sörgården är gammalt 
och behöver bytas ut, samt att avtal inom kort saknas. Ny larmteknologi 
via WIFI-nät och larmapp i mobiltelefon möjliggör större grad av sam-
ordning av befintliga personalgrupper. Detta då personal inom ramen 
för den nya teknologin kan välja vilken eller vilka avdelningar larm mot-
tas ifrån samt se var ens kollegor befinner sig via telefonen och tillkalla 
hjälp vid behov. Vidare möjliggör det nya systemet påkoppling av tek-
niska tillbehör såsom tillsynskameror, läkemedelsskåp med loggfunk-
tion, hotellås etc. Dessa tillbehör kan i längden både kostnadseffektivi-
sera samt förbättra den personliga integriteten för brukarna.

Den tilldelade investeringsbudgetramen kan vara tillräcklig för normalt 
investeringsbehov hos omsorgsavdelningens många verksamheter, 
men täcker inte den stora investering som krävs för ett nytt larmsystem.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 86/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia Festin Stenlund (L): Ärendet återremitteras för komplettering av 
kostnader och finansieringsmöjligheter.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på frågan 
om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, och finner att ärendet 
ska återremitteras.

BESLUT

- Ärendet återremitteras för komplettering av kostnader och finansie-
ringsmöjligheter.

-----

ON
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§ 143 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.
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BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 88/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 51 
”Fastställande av regler för kommunalt hemsändningsbidrag” upphävs. 
Regler för kommunalt hemsändningsbidrag återgår till de gamla regler-
na.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- 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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§ 144 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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: 
Taxor för hemvården i Malå kommun antas att gälla från 2019-01-01.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

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

-----
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§ 145

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska 
anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kommunstyrel-
sen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

Beslut om anstånd med betalning av skuld Pia Vesterlund
till kommunen, upp till 5 000 kronor i Ida Bergström
högst 3 månader Annika M Johansson

Anställning och lönesättning av personal Lars Ekberg

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

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

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

Beslut om arbetsgivarens befogenheter Lars Ekberg
om diciplinpåföljd m m enligt AB § 11

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

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst Charlotte Hultdin
enl lagen om färdtjänst § 6 - 10

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärd- Charlotte Hultdin
tjänst enl lagen om riksfärdtjänst § 4 - 5, 
7 - 8

Avge yttrande till länsstyrelsen om till- Lars Grundberg
styrkan av/avslag på ansökan om för-
värvstillstånd enligt jordförvärvslagen
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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§ 146

Redovisning av meddelanden

Malå kommun Delårsrapporter – BUN, 
ON, KFN, MBN, Mabo, 
Meni

Region Västerbotten/Utbildningsdelega- Protokoll 180830
tionen

Region Västerbotten/Arbetsutskottet Protokoll 180919

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 180911.
förmyndarnämnd

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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