MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-06-02

1 (64)

Plats och tid

Kommunkontoret, kl 8.00 - 16.15

Ajournering

Kl 9.05 - 9.20 kaffe
Kl 10.45 - 10.50
Kl 11.30 - 11.35
Kl 12.00 - 13.00 lunch
Kl 14.45 - 15.00 kaffe

Beslutande

Lennart Gustavsson (V) § 54 - 86, 88 – 92
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Lennart Gustavsson (V) § 87
Siv Stenberg (V) § 54 - 86, 88 - 92
Petter Lundström (V) § 54 - 86, 88 - 92
Mikael Abrahamsson (S) § 54 - 84, 86, 88 - 92
Kim Bergström (V), ersättare för Mikael Abrahamsson (S) § 85
Ylva Olofsson (S) § 54 - 84, 86 - 92
Jeanette Hallin (S) § 54 - 84, 86 - 92
Cecilia F Stenlund (L) § 54 - 88, 90 – 92
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Cecilia F Stenlund (L) § 89
Stefan Lundgren (L) § 54 - 88, 90 - 92
Kim Bergström (V), ersättare för Stefan Lundgren (L) § 89
Arne Hellsten (ML) § 54 - 85, 87 - 92
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Arne Hellsten (ML) § 86

Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Joacim Eliasson, KF:s ordf, § 69
Lars Ekberg, personalchef, § 78-81
Daniel Risberg, VD Mabo, § 63
Erik Lindblom, bou-chef, § 61,76

Elin Nilsson, mob-chef, § 64-66
Anna Jonsson, vik ekonomichef, § 59-60
Inger Selin, kommunsekr, § 70-72
Kim Bergström (V), ej tjg ers § 54-84,86-88,90-92
Charlotte Hultdin (S), ej tjg ers § 54-85,88,90-92

Utses att justera

Stefan Lundgren, ersättare Jeanette Hallin

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret onsdag den 10 juni 2020, kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

54 - 92

Catrin Björck
Ordförande

Lennart Gustavsson § 54-86, 88-92

Arne Hellsten § 87

Stefan Lundgren § 54-88, 90-92

Jeanette Hallin § 89

Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-02

Anslag sätts upp

2020-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2020-07-02
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

2020-06-02

Blad nr

2

§ 54
Dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande tillägg.
* Gymnasieförbund inom Region 10
BESLUT
- Dagordningen godkänns med följande tillägg.
* Gymnasieförbund inom Region 10
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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2020-06-02
§ 55

Dnr 2020.86/04

Delårsrapport, januari - april 2020 - Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsrapport för tiden
januari - april år 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
BESLUTSUNDERLAG
Anna Jonssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delårsrapporten för tiden januari - april år
2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns.
BESLUT
- Delårsrapporten för tiden januari - april år 2020 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-06-02
§ 56

Blad nr

4

Dnr 2020.87/04

Delårsrapport, januari - april 2020 - Malå kommun
Delårsrapport för perioden januari – april 2020 för Malå kommun har
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.
BESLUTSUNDERLAG
Anna Jonssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delårsrapporten för tiden januari - april år
2020 för Malå kommun godkänns.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Delårsrapporten för tiden januari - april år 2020 för Malå kommun godkänns.
-----

Justeringsmännens sign
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2020-06-02
§ 57

Blad nr

5

Dnr 2020.81/08

Redovisning av investeringsprojekt
Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investeringsprojekten för perioden januari – april år 2020.
BESLUTSUNDERLAG
Anna Jonssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen godkänns.
BESLUT
- Redovisningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign
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Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN
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Kommunstyrelsen

2020-06-02
§ 58

Blad nr

6

Dnr 2020.82/04

Budget 2021 - Skattesats 2021
Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande
år.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberedning, § 5/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Skattesatsen för 2021 ska vara 23,35.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Skattesatsen för 2021 ska vara 23,35.
-----

Justeringsmännens sign
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§ 59

Blad nr

7

Dnr 2020.83/04

Budget 2021 - Budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 - 2024
Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen,
utifrån resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar
2021 samt budgetplan 2022 – 2024.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberedning, § 6/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Cecilia F Stenlund (L): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 – 2024 fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 – 2024 fastställs enligt upprättat förslag.
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
-----
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§ 60

Blad nr

8

Dnr 2020.85/04

Budget 2021 - Investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbudgetplan 2022 – 2024
Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen utarbetat förslag till investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbudgetplan 2022 – 2024.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberedning, § 8/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbudgetplan 2022 – 2024
fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive
nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbudgetplan 2022 –
2024 fastställs enligt upprättat förslag.
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under
verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen.
-----
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2020-06-02
§ 61

Dnr 2020.84/71

Tillhandahållande av barnomsorg på obekväm arbetstid
Frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid har varit uppe för behandling ett antal gånger genom åren.
Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningschefen i
uppdrag att utreda behov av, omfattning av, kostnader för och ansvar
för barnomsorg på obekväm arbetstid. Barn- och utbildningschefen har
inkommit med en aktuell utredning om vilka kostnader som kan uppstå
och vilken samhällsnytta som förändringen kan ge.
Nämnden konstaterar att behov av barnomsorg på ob-arbetstid finns
och anser att frågan är av kommunövergripande karaktär. Ob-verksamhet är inte inräknad i prislappsmodellen och ryms därför inte i barn- och
utbildningsnämndens ordinarie verksamhetsbudget.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20, § 32 att
- Malå kommun ska inte tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid 2020.
- Ärendet tas upp i budgetberedningen inför budget 2021.
Med anledning av ovanstående tas ärendet upp i dagens sammanträde.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 7/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Cecilia F Stenlund (L): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Barnomsorg på obekväm arbetstid ska prioriteras inom kommunstyrelsens budgetram 2021.
Arne Hellsten (ML): Barnomsorg på obekväm arbetstid ska tas med i arbetet med kommunstyrelsens prioriteringsunderlag 2021.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Cecilia F Stenlunds förslag.
Omröstning begärs.
Justeringsmännens sign
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2020-06-02
FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING
Den som bifaller Cecilia F Stenlunds förslag röstar ja.
Den som bifaller Arne Hellstens förslag röstar nej.
OMRÖSTNINGSRESULTAT
Ja-röster:

Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S), Jeanette Hallin
(S), Cecilia F Stenlund (L) och Stefan Lundgren (L).

Nej-röster: Lennart Gustavsson (V), Siv Stenberg (V), Petter Lundström (V) och Arne Hellsten (ML).
Med 5 ja-röster och 4 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Cecilia F
Stenlunds förslag.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Barnomsorg på obekväm arbetstid ska prioriteras inom kommunstyrelsens budgetram 2021.
-----

Justeringsmännens sign
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Kommunstyrelsen
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§ 62

Blad nr

11

Dnr 2020.88/04

Fastställande av ram för nyupplåning under 2021
I kommunens gemensamma reglemente kan man läsa att kommunfullmäktige delegerat till kommunstyrelsen att vid behov ta upp lån inom
den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Som
en följd av detta har man i kommunstyrelsens delegationsförteckning
gett kommunchefen och ekonomichefen rätt att uppta lån inom av kommunfullmäktige fastställd ram för total lånevolym.
Under 2021 kommer ca 45 - 50 mnkr att nyupplånas. För projektet ombyggnation Tjambo har det upplånats 8 mnkr under 2019.
Kommunstyrelsen har under perioden 2021-01-01--2021-12-31 rätt att
ny upplåna, d v s öka kommunens skulder med totalt 65 mnkr.
BESLUTSUNDERLAG
Anna Jonssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsen har under 2021-01-01-2021-12-31 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 65 mnkr.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Kommunstyrelsen har under 2021-01-01--2021-12-31 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 65 mnkr.
-----
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Blad nr

12

Dnr 2020.91/04

Ansökan om upptagande av utökat lån för ombyggnation av Furugatan
7 - 11, 17 - Malåbostaden AB
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-09, § 7 bifall till Malåbostaden
AB:s ansökan om upptagande av lån för ombyggnad av Furugatan 7 11 med 15 miljoner.
Malåbostaden AB ansökte om upptagande av lån för ombyggnad av
Furugatan 7 - 11. Förskolans lokaler ska renoveras och ombildas till lägenheter. Åtgärden finns med i den kommunala investeringsbudgeten
och beräknas uppgå till 15 miljoner kronor plus moms.
Enligt ägardirektiven ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas vad avser:
- större investeringar, över 5 mnkr
- bildande eller förvärv av dotterbolag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt
- upptagande av lån över 5 mnkr.
Projektet har nu projekterats färdigt och upphandling har genomförts
enligt LOU. Projekteringen och upphandlingen visade på en ökad kostnad för ombyggnationen av Furugatan 7 - 11, 17. Malåbostaden AB ansöker om ytterligare lån på 15 miljoner kronor, totalt 30 miljoner kronor
och kommunfullmäktiges godkännande att genomföra investeringen.
BESLUTSUNDERLAG
Anna Jonssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsen påpekar stora brister i hanteringen av rubricerat låneärende. Malåbostaden AB får i uppdrag att till
kommunstyrelsen 2020-09-08 återkomma med en redogörelse av ärendet. Ansökan om upptagande av utökat lån på ytterligare 15 miljoner
kronor (totalt 30 miljoner kronor) för ombyggnad av Furugatan 7 - 11,17
beviljas. Genomförandet av investeringen godkänns.
BESLUT
- Kommunstyrelsen påpekar stora brister i hanteringen av rubricerat låneärende.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malåbostaden AB

Utdragsbestyrkande
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- Malåbostaden AB får i uppdrag att till kommunstyrelsen 2020-09-08
återkomma med en redogörelse av ärendet.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Ansökan om upptagande av utökat lån på ytterligare 15 miljoner kronor (totalt 30 miljoner kronor) för ombyggnad av Furugatan 7 - 11,17
beviljas.
- Genomförandet av investeringen godkänns.
-----
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Blad nr

14

Dnr 2020.89/24

GIS-plattform
Kommunstyrelserna i Malå och Norsjö kommuner uppdrog till miljö- och
byggavdelningen, tekniska avdelningen samt IT-avdelningen att utse
var sin representant till en kommungemensam arbetsgrupp för byte av
GIS-plattform. Arbetsgruppen skulle även utreda möjligheterna till anställning av en kommungemensam GIS-tekniker/samordnare som ansvarar för drift och underhåll av plattformen samt vilken avdelning som
ska ansvara för driften.
Redovisning från arbetsgruppen skulle ske senast våren 2020.
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
Byte av GIS-plattform bör ske under 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsgruppen har undersökt och fått offerter på fem olika GIS-system
från tre olika leverantörer. I stort kan alla leverera det som kommunerna
efterfrågar. Efter sammanvägning av användarvänlighet, hur stor arbetsinsats som krävs för att färdigställa användbara kartor samt kostnad för inköp av program, har arbetsgruppen kommit fram till att ett av
systemen passar oss bäst och det är systemet är myCarta Edit.
I Skellefteregionens verksamhetsplan för 2019 - 2022 ska man bl a
analysera möjligheterna till utveckling av ”Gemensamma verksamhetssystem för att kunna stödja varandra” under 2020. I och med valet av
myCarta Edit tas ett steg mot att möjliggöra utökad samverkan i Skellefteregionen samt Region 10. I samband med att nuvarande system byts
ut görs en översyn och konvertering av befintliga kartfiler till ett standardiserat sätt att lagra geografiskt data. Det här gör det möjligt att på ett
enkelt sätt utbyta data mellan liknande system och över kommungränser.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Elin Nilsson
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Kostnaden för myCarta Edit och Geosecma (som Arjeplog, Arvidsjaur
och Skellefteå har) blir enligt inkomna offerter:
myCarta Edit
Kostnad
År 1 (inkl installation,
utbildning)
År 2
År 3

Geosecma

3 kommuner

Per kommun

3 kommuner

Per kommun

404 000

134 700

568 000

189 400

130 000
130 000

43 300
43 300

123 000
123 000

41 000
41 000

De årliga kostnaderna kommer oavsett val av system att minska med
ca 40 tkr/år jämfört med de årliga kostnader vi har för dagens system.
Sorsele kommuns GIS-samordnare kommer att hjälpa Malå och Norsjö
med installationen och övergången till det nya systemet vilket kommer
att medföra kostnader på ca 20 tkr per kommun för myCarta Edit och
något mer för Geosecma.
Sorsele kommun har i sin budget för 2020 avsatt medel för byte av GISsystem. Malå och Norsjö kommuner har inte avsatt medel i sina budgetar för detta.
Ett samverkansavtal om GIS-plattformen bör tas fram och antas av respektive ingående kommun.

Justeringsmännens sign
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Ansvar för driften av GIS-plattformen
Allt eftersom digitaliseringen fortskrider kommer fler avdelningar att
upptäcka fördelarna med och att de har ett behov av GIS-plattformen.
Denna bör därför likställas med Officepaketet, d v s att det är en basfunktion som fungerar som datalagring/visning för övriga program (förutsatt att kompabilitet till övriga program finns). T ex kan man koppla
ihop ärendehanteringssystemet med GIS-plattformen.
I Malå och Norsjö kommuner föreslås därför att kommunstyrelsen centralt bör tillhandahålla GIS-plattformen till de som behöver använda den.
Kommunstyrelsens IT-avdelning hanterar därmed driften av plattformen. Respektive avdelning är liksom nu ansvarig för det data man själv
producerar. T ex kommer uppdatering och ajourhållning av kommunernas primärkartor ligga kvar på miljö- och byggnämnden, ansvar för VAkartor ligger på tekniska och ansvaret för bredbandskartor ligger på ITavdelningen.
Behov av GIS-kompetens
Att hålla igång GIS-plattformen med tillhörande kartdata från bl a geodatasamverkan tar tid. I dagsläget ligger detta ansvar på miljö- och
byggnämnden som försöker hantera det vid sidan av handläggning av
bygglov.
Dorotea, Vilhelmina och Åsele har en gemensam GIS-tekniker/samordnare som hanterar GIS-plattformen. I Storuman och Lycksele finns också GIS-samordnare. I Skellefteå finns en egen GIS-avdelning. Sorsele
kommun har en egen GIS-samordnare.
Förslaget från arbetsgruppen är därför att Malå och Norsjö bör ha en
gemensam GIS-samordnare som kan hantera kartdata i kommunerna.
Detta för att få till en ökad användning och därmed bättre nytta för att
nå effektiviseringar och/eller ökad kvalitet i verksamheterna.
Denna person kan organisatorisk ligga under IT-avdelningen eller inom
någon av de gemensamma nämnderna Trepartens renhållningsnämnd
eller Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.
Sorsele kommun kan under 2020 erbjuda GIS-kompetens motsvarande
ca 10 % tjänst och under 2021 eventuellt 30 % tjänst.
Sammanfattning
GIS-systemet behöver bytas ut snarast, varför val av system och medel
till detta är prioriterat. Under vilken avdelning GIS-systemet ska organiJusteringsmännens sign
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seras samt på vilket sätt Malå och Norsjö ska lösa behovet av GISkompetens behöver utredas vidare.
Arbetsgruppen föreslår därför följande till Malå kommunstyrelse.
- Bevilja medel till anskaffning av GIS-systemet myCarta Edit under
2021, motsvarande 47 000 kr, samt medel för tjänsteköp av Sorsele
kommun för installation och införande, motsvarande ca 20 tkr.
- Ta fram ett samverkansavtal om gemensam GIS-plattform.
- Fortsätta utreda under vilken avdelning driften ska ligga samt på vilket
sätt Malå och Norsjö kan lösa behovet av GIS-kompetens.
BESLUTSUNDERLAG
Elin Nilssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ärendet återremitteras för tydliggörande av
ekonomiska konsekvenser.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslag på frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
BESLUT
- Ärendet återremitteras för tydliggörande av ekonomiska konsekvenser.
-----
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Blad nr
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Dnr 2020.90/21

Beställning av ny detaljplan för fastigheterna Fjärdingsmannen, Vajan,
Vargen och Björnen m fl hos miljö- och byggnämnden
Detaljplanen för Fjärdingsmannen ska ändras, men konsult är ännu inte
anlitad. Eventuellt kommer ändringar av detaljplanen för bl a Vajan också att behövas. Då dessa planer gränsar till varandra kan det vara idé
att göra om och slå ihop de berörda detaljplanerna till en ny.
Planeringskommittén rekommenderade på mötet i februari att även detaljplanen för Vargen och Björnen (Miklagård) ska ingå i den nya detaljplanen samt att kommunstyrelsen ska beställa planen hos miljö- och
byggnämnden.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggavdelningen har tagit in en offert från konsult på framtagande av ny detaljplan för fastigheterna Fjärdingsmannen, Vajan, Vargen och Björnen m fl. Offerten var på 156 tkr. Den tidigare offerten för
enbart Fjärdingsmannen var på 90 tkr.
Malå kommun är fastighetsägare till Fjärdingsmannen medan Malåbostaden AB äger övriga fastigheter. Hur kostnaderna för detaljplanen ska
fördelas regleras via ett planavtal.
BESLUTSUNDERLAG
Elin Nilssons tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ny detaljplan för fastigheterna Fjärdingsmannen, Vajan, Vargen och Björnen m fl beställs. Medel för detaljplanekostnaderna tas från verksamhet 81600 - Exploatering tomträtter.
BESLUT
- Ny detaljplan för fastigheterna Fjärdingsmannen, Vajan, Vargen och
Björnen m fl beställs.
- Medel för detaljplanekostnaderna tas från verksamhet 81600 - Exploatering tomträtter.
-----
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2020-06-02
§ 66

Dnr 2020.100/04

Begäran om tilläggsanslag - Miljö- och byggnämnden
Räddningstjänsten är på väg in i en samverkan inom Region 10. Syftet
med samverkan är att inom ramen för gällande lagstiftningar och det
kommunala självstyret, skapa förutsättningar för ett optimalt nyttjande
av kommunernas gemensamma räddningstjänstresurser utan ekonomiska vinstintressen sinsemellan. All samverkan som bedrivs ska ske
på lika villkor med medborgarnytta i fokus och för att säkerställa kvalitet
och uthållighet i räddningstjänstverksamheten.
För att kunna gå in och delta i samverkan på lika villkor som övriga
kommuner (enligt avtalet) så behövs RCB-kompetens även i Norsjö.
Förslaget är att även en person i Malå ska gå denna utbildning samtidigt för att täcka upp framtida behov, när räddningschefen går i pension.
Under 2020 finns därför behov av utbildning till RCB (räddningsledare
B) av två personer, tjänsteköp från annan kommun (jun - dec) samt
kostnad för de två tjänster som ska fördelas på alla i samverkan. Detta
blir totalt 230 tkr.
Räddningstjänsterna i båda kommunerna har vakanser bland både
brandmän och räddningsledare. Det behövs även medarbetare med Ckörkort. För att komma upp i full bemanning samt även få medarbetare
till poolen behövs utbildningar enligt nedan.
Utbildning 2020

Antal personer

Preparand
GRIB 1
GRIB 2
Räddningsledare A
Rökdykare
C-körkort

4
4
0
3
2
5

Beräknad kostnad för dessa utbildningar är 855 tkr. I årets budget finns
500 tkr avsatt för utbildningar, vilket betyder att det saknas 355 tkr i
budgeten.
På grund av vakanser i jourgrupperna ökar nämndens kostnader under
2020 med ca 60 tkr för extra jour.
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Bedömning
För att kommunerna ska kunna gå med i samverkan i Region 10 samt
kunna genomföra behövlig utbildning av personal och täcka kostnader
för extra jour behövs ytterligare 645 tkr i budgeten för 2020.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 28/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Begäran om tilläggsanslag på 645 tkr beviljas.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Begäran om tilläggsanslag på 645 tkr beviljas.
-----
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Dnr 2020.99/04

Budget 2020 - Ny investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 – 2023
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 111 bl a att fastställa investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 - 2023.
Under 2020 är det planerat att byta ut värmeväxlarna i kylrummet och
under kommande två åren renovera en kompressor åt gången enligt
kommunstyrelsens tidigare beslut.
Arbetet med att tömma anläggningen på ammoniak och förbereda bytet
av växlare påbörjades 2020-05-18. Vid arbetet konstaterades att mycket olja och vatten fanns inne i förångaren där det normalt inte ska finnas. Eftersom vi i vintras konstaterade att kompressor nr 1 gick varm
och även tryckte ur sig olja så har vi öppnat upp denna för att se om vi
har haft inre läckage vid ventilerna. Vi kan konstatera att vi hittat metallspån och mekaniskt skadade delar vilket gör att föredragandens bedömning är att kompressor 1 inte kan driftsättas utan en fullständig genomgång/renovering.
Med anledning av ovanstående vill föredraganden tidigarelägga renoveringen av kompressor 1 från år 2021 till innevarande år. Renoveringen
har en bedömd kostnad på totalt 450 000 kronor - i renoveringen ingår
demontering, återmontering och transporter. Totalkostnaden kan vi se
först efter genomförd renovering beroende på hur kompressorn är sliten
invändigt.
Om kommunfullmäktige godkänner tidigareläggning av renovering av
kompressor 1 från år 2021 till innevarande år måste ny investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 – 2023 fastställas.
Om kommunfullmäktige fastställer ny investeringsbudgetram 2020 samt
investeringsbudgetplan 2021 – 2023 ska kommunstyrelsen fatta beslut
om godkännande av ny investeringsplan 2020.
Bedömning
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både kvinnor/män, flickor/pojkar.
BESLUTSUNDERLAG
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Del av kommunfullmäktiges beslut 2019-0624, § 111, lydande: Investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 – 2023 fastställs. upphävs. Ny investeringsbudgetram
2020 samt investeringsbudgetplan 2021 – 2023 fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Del av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 111, lydande: Investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 – 2023
fastställs. upphävs.
- Ny investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 –
2023 fastställs.
-----
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Dnr 2020.93/45

Införande av obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och
därom jämförligt avfall
Enligt det regeringsbeslut som togs i juni 2018 och som trädde i kraft
den 1 januari 2019 ska kommunen senast den 1 januari 2021 tillhandahålla ett system för att samla in och transportera bort matavfall separat
(15 a § Avfallsförordningen).
Trepartens renhållningsnämnd beslutade 2020-03-10 (TRN-20/00002)
att föreslå kommunfullmäktige i varje kommun att besluta om ett införande av matavfallsinsamling, enligt kommunernas antagna avfallsplaner.
Beslut om obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och
därom jämförligt avfall. Hushållen sorterar sitt avfall i ett kärl med mellanvägg och separata lock som ur arbetsmiljösynpunkt töms med sidlastande avfallsbil under samma körtur. Detta medför inte ökade transporter för insamlingen samt att hushållen endast behöver hantera ett
kärl. För verksamheter och företag sker tömning med separata kärl för
mat respektive restavfall. Införandet av matavfallsutsortering kan av
praktiska skäl inte genomföras fr o m 2021-01-01. Tänkt genomförandedatum kan vara 2022-01-01.
Konsekvenser ur ett könsperspektiv respektive barnperspektiv – Kvinnor, män och barn påverkas lika av beslutet.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Malå kommun inför obligatorisk utsortering av
matavfall från hushållsavfall och därom jämförligt avfall, med planerad
start 2022-01-01. Trepartens renhållningsnämnd får i uppdrag att genomföra detta.
FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Trepartens renhållningsnämnd får i uppdrag
att kommunicera förändringarna med kunderna.
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FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Mikael Abrahamssons förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på Lennart Gustavssons tillläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Malå kommun inför obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och därom jämförligt avfall, med planerad start 2022-01-01.
- Trepartens renhållningsnämnd får i uppdrag att genomföra detta.
- Trepartens renhållningsnämnd får i uppdrag att kommunicera förändringarna med kunderna.
-----
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Dnr 2020.92/10

Information om utredning av tjänsteorganisation
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att kommunchefen får i uppdrag att utreda tjänsteorganisationen då den politiska organisationen är
beslutad. Extern resurs får anlitas.
PriceWaterhouseCoopers (PWC) har gjort en utredning om den övergripande kommunala tjänsteorganisationen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därefter gjort en utredning där en övergripande organisationsskiss presenteras.
Målet med denna process är att anpassa hela kommunens tjänsteorganisation till den nya politiska organisationen och få en tydlig och effektiv
organisation för att klara av framtida behov från invånare och omvärld.
Kommunchefen har delegation på organisationsförändringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde och kommer att leda arbetet.
En arbetsgrupp under ledning av kommunchefen fortsätter arbetet med
att färdigställa den nya tjänsteorganisationen. Den nya tjänsteorganisationen börjar implementeras under hösten 2020.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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2020-06-02
§ 70

Dnr 2020.96/00

Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning
En ny politisk organisation införs 2020-07-01 efter beslut i kommunfullmäktige 2019-10-21, § 136. Den nya politiska organisationen innebär
införande av tre utskott - allmänna utskottet, utbildningsutskottet och sociala utskottet - samt att barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden försvinner. Därmed behöver kommunstyrelsens delegationsförteckning anpassas till den nya organisationen.
Arbetet med att ta fram en ny delegationsförteckning har gjorts tillsammans med politiker, avdelningschefer och tjänstepersoner.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Ny delegationsförteckning fastställs fr o m
2020-07-01 med följande ändring. På sida 36, punkt 16.23 tas laghänvisningen ”44 § lotterilagen” bort. Tidigare fastställd delegationsförteckning för kommunstyrelsen upphör att gälla fr o m 2020-07-01.
BESLUT
- Ny delegationsförteckning fastställs fr o m 2020-07-01 med följande
ändring. På sida 36, punkt 16.23 tas laghänvisningen ”44 § lotterilagen” bort.
- Tidigare fastställd delegationsförteckning för kommunstyrelsen upphör
att gälla fr o m 2020-07-01.
-----
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2020-06-02
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Dnr 2020.97/00

Fastställande av utskottens sammanträdesdagar år 2020
Kommunstyrelsen ska besluta om utskottens sammanträdesdagar år
2020.
Arbetsutskottet föreslås ha sammanträden den
21 september
27 oktober
Sociala utskottet föreslås ha sammanträden den
22 september
28 oktober
Utbildningsutskottet föreslås ha sammanträden den
23 september
29 oktober
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jeanette Hallin (S): Upprättat förslag till utskottens sammanträdesdagar
år 2020 fastställs med följande ändring. Sociala utskottet och utbildningsutskottet byter dagar med varandra.
Arbetsutskottet sammanträder den
21 september
27 oktober
Utbildningsutskottet sammanträder den
22 september
28 oktober
Sociala utskottet sammanträder den
23 september
29 oktober
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BESLUT
- Upprättat förslag till utskottens sammanträdesdagar år 2020 fastställs
med följande ändring. Sociala utskottet och utbildningsutskottet byter
dagar med varandra.
Arbetsutskottet sammanträder den
21 september
27 oktober
Utbildningsutskottet sammanträder den
22 september
28 oktober
Sociala utskottet sammanträder den
23 september
29 oktober
-----
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Dnr 2020.2/04

Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå kommun
En ny politisk organisation träder i kraft 2020-07-01 i Malå kommun och
då berörs dokumentet ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå kommun”. Kommunfullmäktiges valberedning är
beredande organ för bestämmelserna och har arbetat med att anpassa
dokumentet efter den nya organisationen.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 2/20.
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 4/20.
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 6/20.
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 8/20.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Nya Bestämmelser om ekonomiska förmåner
för förtroendevalda i Malå kommun fastställs att gälla från och med 202007-01 med följande ändring. På sida 7, vid de 6 asteriskerna ska förklaringstexten ”Tre ersättare kallas för varje sammanträde.” ändras till
”Samtliga tre ersättare per sammanträde.”. Tidigare fastställda Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå kommun
upphör att gälla från och med 2020-07-01.
FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Cecilia F Stenlund (L): Ingen årsarvodering till vice ordföranden i utbildningsutskottet och allmänna utskottet: På sida 2, under rubriken § 4 Årsarvoden ska strecksatserna lydande
”- Utbildningsutskottet, v ordf
”- Allmänna utskottet, v ordf

0,09 Ibb
0,09 Ibb

6 012”
6 012”

tas bort.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Lennart Gustavssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på Cecilia F Stenlunds tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
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2020-06-02
Omröstning begärs.
FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING
Den som avslår Cecilia F Stenlunds förslag röstar ja.
Den som bifaller Cecilia F Stenlunds förslag röstar nej.
OMRÖSTNINGSRESULTAT
Ja-röster:

Siv Stenberg (V), Petter Lundström (V), Mikael Abrahamsson
(S) och Ylva Olofsson (S).

Nej-röster: Lennart Gustavsson (V), Jeanette Hallin (S), Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och Arne Hellsten (ML).
Med 4 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Cecilia F Stenlunds förslag.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Nya Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå
kommun fastställs att gälla från och med 2020-07-01 med följande ändring.
På sida 7, vid de 6 asteriskerna ska förklaringstexten ”Tre ersättare kallas för varje sammanträde.” ändras till ”Samtliga tre ersättare per sammanträde.”.
- Tidigare fastställda Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå kommun upphör att gälla från och med 2020-07-01.
- Ingen årsarvodering till vice ordföranden i utbildningsutskottet och allmänna utskottet:
På sida 2, under rubriken § 4 Årsarvoden ska strecksatserna lydande
”- Utbildningsutskottet, v ordf
”- Allmänna utskottet, v ordf

0,09 Ibb
0,09 Ibb

6 012”
6 012”

tas bort.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-06-02
§ 73

Blad nr

31

Dnr 2020.101/11

Val av ledamöter och ersättare i allmänna utskottet för tiden t o m 202212-31
Kommunstyrelsen har att välja ledamöter och ersättare i allmänna utskottet. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice ordförande
väljas.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Petter Lundström (V) väljs till ledamot i allmänna utskottet för tiden t o m 2022-12-31. Lennart Gustavsson (V) väljs till ersättare i allmänna utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Jeanette Hallin (S): Ylva Olofsson (S) väljs till ledamot i allmänna utskottet för tiden t o m 2022-12-31. Mikael Abrahamsson (S) väljs till ersättare i allmänna utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Cecilia F Stenlund (L): Stefan Lundgren (L) väljs till ledamot i allmänna
utskottet för tiden t o m 2022-12-31. Stefan Larsson (ML) väljs till ersättare i allmänna utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Siv Stenbergs, Jeanette Hallins och
Cecilia F Stenlunds förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Siv Stenberg (V): Petter Lundström (V) väljs till ordförande i allmänna
utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Cecilia F Stenlund (L): Stefan Lundgren (L) väljs till ordförande i allmänna utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Siv Stenbergs och Cecilia F Stenlunds förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Siv Stenbergs förslag.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jeanette Hallin (S): Ylva Olofsson (S) väljs till vice ordförande i allmänna utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Hallins förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
BESLUT
- Petter Lundström (V), Ylva Olofsson (S) och Stefan Lundgren (L) väljs
till ledamöter i allmänna utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
- Lennart Gustavsson (V), Mikael Abrahamsson (S) och Stefan Larsson
(ML) väljs till ersättare i allmänna utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
- Petter Lundström (V) väljs till ordförande i allmänna utskottet för tiden
t o m 2022-12-31.
- Ylva Olofsson (S) väljs till vice ordförande i allmänna utskottet för tiden
t o m 2022-12-31.
----RESERVATION
Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och Arne Hellsten (ML) reserverar sig mot beslutet om val av ordförande, till förmån för Cecilia F
Stenlunds förslag.
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Dnr 2020.102/11

Val av ledamöter och ersättare i sociala utskottet för tiden t o m 202212-31
Kommunstyrelsen har att välja ledamöter och ersättare i sociala utskottet. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice ordförande väljas.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Lundström (V): Siv Stenberg (V) väljs till ledamot i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31. Kim Bergström (V) väljs till ersättare i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Jeanette Hallin (S): Charlotte Hultdin (S) väljs till ledamot i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31. Britt-Marie Sellman (S) väljs till ersättare i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Cecilia F Stenlund (L): Arne Hellsten (ML) väljs till ledamot i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31. Emil Högberg (C) väljs till ersättare i
sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Petter Lundströms, Jeanette Hallins
och Cecilia F Stenlunds förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
desamma.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Lundström (V): Siv Stenberg (V) väljs till ordförande i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Cecilia F Stenlund (L): Arne Hellsten (ML) väljs till ordförande i sociala
utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Petter Lundströms och Cecilia F
Stenlunds förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Petter Lundströms förslag.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jeanette Hallin (S): Charlotte Hultdin (S) väljs till vice ordförande i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Cecilia F Stenlund (L): Arne Hellsten (ML) väljs till vice ordförande i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Hallins och Cecilia F Stenlunds förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Jeanette Hallins
förslag.
BESLUT
- Siv Stenberg (V), Charlotte Hultdin (S) och Arne Hellsten (ML) väljs till
ledamöter i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
- Kim Bergström (V), Britt-Marie Sellman (S) och Emil Högberg (C) väljs
till ersättare i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
- Siv Stenberg (V) väljs till ordförande i sociala utskottet för tiden t o m
2022-12-31.
- Charlotte Hultdin (S) väljs till vice ordförande i sociala utskottet för tiden t o m 2022-12-31.
----RESERVATION
Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och Arne Hellsten (ML) reserverar sig mot besluten om val av ordförande och vice ordförande, till
förmån för Cecilia F Stenlunds förslag.
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Dnr 2020.103/04

Val av ledamöter och ersättare i utbildningsutskottet för tiden t o m
2022-12-31
Kommunstyrelsen har att välja ledamöter och ersättare i utbildningsutskottet. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice ordförande
väljas.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Lundström (V): Fredrik Iderström (V) väljs till ledamot i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31. Anna-Stina Bergström (V)
väljs till ersättare i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Mikael Abrahamsson (S): Jeanette Hallin (S) väljs till ledamot i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31. Emil Stråle (S) väljs till ersättare i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Arne Hellsten (ML): Cecilia F Stenlund (L) väljs till ledamot i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31. Lars Holmkvist (ML) väljs till ersättare i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Petter Lundströms, Mikael Abrahamssons och Arne Hellstens förslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller desamma.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Lundström (V): Fredrik Iderström (V) väljs till ordförande i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Arne Hellsten (ML): Cecilia F Stenlund (L) väljs till ordförande i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Petter Lundströms och Arne Hellstens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Petter Lundströms
förslag.
Justeringsmännens sign
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De valda, löner, Jan B
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Jeanette Hallin (S) väljs till vice ordförande i
utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31.
Arne Hellsten (ML): Cecilia F Stenlund (L) väljs till vice ordförande i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Mikael Abrahamssons och Arne Hellstens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael Abrahamssons förslag.
BESLUT
- Fredrik Iderström (V), Jeanette Hallin (S) och Cecilia F Stenlund (L)
väljs till ledamöter i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31.
- Anna-Stina Bergström (V), Emil Stråle (S) och Lars Holmkvist (ML)
väljs till ersättare i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31.
- Fredrik Iderström (V) väljs till ordförande i utbildningsutskottet för tiden
t o m 2022-12-31.
- Jeanette Hallin (S) väljs till vice ordförande i utbildningsutskottet för tiden t o m 2022-12-31.
----RESERVATION
Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och Arne Hellsten (ML) reserverar sig mot besluten om val av ordförande och vice ordförande, till
förmån för Arne Hellstens förslag.
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Dnr 2020.105/61

Gymnasieförbund inom Region 10
Frågan om gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Region 10, tidigare Region 8, är en fråga som varit uppe till diskussion vid flera tillfällen.
Så sent som hösten 2017 ombads kommunerna fatta beslut om hur de
ville gå vidare i samverkan inom de gymnasiala utbildningarna men vid
det tillfället fanns ingen konsensus i frågan mellan kommunerna och ett
fördjupat samarbete lades på is. Under vintern 2019 aktualiserades frågan på nytt av kommunernas skolchefer som menade att kostnaderna
för gymnasieutbildning var för höga. Pressade kommunala ekonomier
och höga kostnader för gymnasieutbildning gjorde att skolcheferna unisont ville lyfta frågan till skarp diskussion och de menade att åtgärder
måste vidtas. Den 12 december 2020 fattade styrelsen i Region 10 beslut om att det senast den 31 mars 2020 ska finnas ett beslutsunderlag
tillgängligt för kommunerna. Respektive kommun i Region 10 ska sedan
under andra kvartalet fatta beslut om man vill gå in i ett gymnasieförbund.
Utredningen visar att den enda gymnasieskola inom Region 10 som
gymnasieelever från Malå för närvarande har dagpendlingsmöjlighet till
är Lycksele. Vidare framkommer att för närvarande läser 45 % (Lycksele 35 % och Arvidsjaur 10 %) av Malå kommuns gymnasieelever på någon av de gymnasieskolor som finns inom Region 10. En majoritet av
eleverna läser alltså på en gymnasieskola utanför det tilltänkta gymnasieförbundet. Skulle Malå kommun ingå i ett gymnasieförbund samtidigt
som Lycksele kommun tackar nej innebär det att vi endast skulle, som
det ser ut idag, ha 10 % av eleverna inom vårt eget gymnasieförbund
och dessutom till en skola dit det inte finns möjlighet till dagpendling.
Samtliga gymnasieskolor inom Region 10 har svårt att fylla sina utbildningsplatser och utbildningsplatserna är dyra. Även om ett gymnasieförbund bildas och Malå kommun väljer att stå utanför så är det sannolikt
att våra elever ändå är högst intressanta för dessa gymnasieskolor att
ta emot. Går vi med i ett gymnasieförbund kommer Malås elever i första
hand att måsta söka till de skolor som ingår i förbundet. Inom Region 10
idag finns gymnasieskolor i Lycksele, Arjeplog, Arvidsjaur, Storuman
och Vilhelmina. Vilka av dessa som eventuellt går med i ett förbund är
omöjligt att sia om.
BESLUTSUNDERLAG
Barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 24/20.
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2020-06-02
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag, lydande: Malå kommun ska inte ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund tillsammans med andra kommuner i Region 10.
BESLUT enligt barn- och utbildningsnämndens förslag
- Malå kommun ska inte ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund tillsammans med andra kommuner i Region 10.
-----
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Dnr 2020.98/00

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2020 2030 - Region Västerbotten
Inledningsvis konstateras att fastställd tidplan bedöms som kort för att
kunna förankra och komma med optimala inspel till ny Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten, i texten förkortad RUS.
Yttrandet innefattar därför i huvudsak generella synpunkter och inspel
ur ett Malåperspektiv. Det framgår tydligt att Region Västerbotten har
det övergripande ansvaret för dokumentet, samordning av insatser och
uppföljning. Ambitionen är hög, omfattning och innehåll är i grunden
bra, vägledande mot framtiden men kräver en tydligare koppling till Regionala prioriteringar i Västerbotten, Analys samt en genomlysning, vidare bearbetning och förankring lokalt och regionalt innan regionfullmäktige kan ta beslut. Hela dokumentstrukturen är uppbyggd kring de
globala målen, Agenda 2030. Valet av mål bör dock förklaras och kopplas till respektive strategiskt område, med dess utmaningar och möjligheter. Mål och delmål måste kunna förstås från global nivå till regional
och lokal nivå och kunna påverkas av intressenterna; vara realistiska,
mätbara och tidsatta. Viktigt att förtydliga. Analyser av utmaningar och
nuläge som lyfts i dokumentet bör förfinas.
Ett övergripande dokument som RUS bör även göras mer språkligt tillgängligt. Skrivningen bedöms i hög grad generell och myndighetsorienterad på bekostnad av lokal identifikation och kund-, invånar- och företagsperspektiv. Varje marknad/plats är lokal. I Västerbottens län finns
skillnader mellan kust- och inlandskommuner men även skillnader inlandskommuner emellan. Dock har inlandskommunerna mycket som
förenar. Malå kommun finns i landskapet Lappland och tillhör Västerbottens län. I dokumentet används inte Västerbottens län men väl landskapet Västerbotten med olika formuleringar av regionens vision. ”Västerbotten – där tillit skapar utvecklingskraft!”, ”Västerbotten 2030 bygger
utvecklingskraft genom tillit” samt ”Västerbotten – en region där tillit
skapar utvecklingskraft”. Här är det viktigt att använda en av dessa
skrivningar och förtydliga innebörden, inklusive begreppet tillit. Varje
strategiskt område bör tydliggöras med på vilket sätt tillit kan förstärka
och bidra till utvecklingskraft. Att använda sig av länet och sedan hänvisa till territoriet och varför det är nödvändigt kan göra läsaren mer välvilligt inställd till hela dokumentet.
För att utvecklingsprocesser ska få effekt behöver alla områden i samhället vara med. Utgångspunkten är platsen/geografin och dess unika
förutsättningar, behov, utmaningar och möjligheter. Det kräver helhetssatsningar, regional samverkan är mer komplex men ger med god plaJusteringsmännens sign
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nering och uthållighet ett bättre och mer hållbart resultat, förenligt med
de högt ställda ambitionerna i Agenda 2030 som utgör grund för RUS.
Malå kommun står bakom att lösningen finns i territoriellt anpassade insatser. Medel som är avsatta för att svara över flera politikområden, i
samhällets alla nivåer och med utgångspunkt i människors och företags
faktiska behov, under en längre tid. Avgränsningen territoriellt istället för
sektorsvis ger också goda möjligheter att följa upp totala effekter i ett
geografiskt område.
Faktum och en utmaning är att 13 av länets inlandskommuner minskar i
befolkning. Vår bedömning är att ny RUS behöver ta hänsyn till detta.
Förslagsvis genom att initialt utvärdera innevarande RUS och koppla
resultatet till regionala och lokala effekter i den nya skrivningen. Ett av
de strategiska områdena formuleras:
”Västerbotten – en effektiv, tillgänglig och attraktiv region” – ”Stärka
Västerbottens attraktivitet och tillgänglighet genom effektiva och attraktiva arbets- och boendemiljöer samt genom hållbara kommunikationsmöjligheter”. Vilka blir de långsiktiga konsekvenserna av krympande invånarantal i kombination med möjligheterna till distansarbete men också distansstudier som lyfts fram i RUS? En levande landsbygd innefattar människor som bor, lever och verkar på platsen, i regionen. God infrastruktur spelar en avgörande roll för Malå och för hela länets utveckling. Näringslivets behov av kompetens och att säkra välfärden är både
en överlevnadsfråga och en attraktivitetsfråga. Det strategiska området
”Västerbotten utbildar och inkluderar för tillväxt. En väl fungerande,
matchad och inkluderande arbetsmarknad som främjar hållbar tillväxt”
innebär stora utmaningar men också möjligheter för Malå och regionen.
Lärosätena/universitetens och Vuxenutbildningen/Lärcentras viktiga roll
(flexibilitet/anpassning i studieutbud och studieformer) bör förstärkas i
RUS.
I den nya skrivningen föreslås den regionala utvecklingsstrategins roll
med koppling till de regionala planerna (exempelvis länstrasportplan,
regionalt serviceprogram) och strategierna (exempelvis Strategier för
landsbygdsutveckling, regional livsmedelsstrategi, regional livsmedelsstrategi) förstärkas. De nationella strategierna folkhälsa, jämställdhet,
integration och vår krisberedskap måste tydligare framgå i RUS.
Ur ett Malåperspektiv är statlig närvaro viktig. I den mediala debatten
om att exempelvis Arbetsförmedlingen åter ska vara tillgänglig lokalt i
s k servicenoder/kontor, kan man uppfatta att Arbetsförmedlingen finns
representerad och tillgänglig med bemannat kontor i Malå, vilket inte är
fallet. Därtill anser Malå kommun att den regionala närvaron, särskilt efter att operativa (ej politiska) beslut lett till att Malå sjukstuga, trappas
ned, är mycket viktig. Regionala aktörer inom områdena finansiering,
forskning och utveckling bör också öka sin lokala närvaro (fysiskt och
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digitalt) med förväntade ökade insatser, för att vi ska kunna realisera
”Västerbotten förnyar” i Malå, såväl som i hela länet.
För Malå kommun och för nationen är basindustrin mycket viktig. Vårt
läge och vår basindustris beskaffenhet kräver transporter och riskerar
att missgynnas i en alltför aktiv omställning och krav på nya transportlösningar. Det måste i sådana fall kompenseras ekonomiskt. Om Västerbottens län, Sverige och världen ställer om enligt Agenda 2030, klimatmålen, fossiloberoende fordonsflotta 2030 (riksdagsbeslut) kommer
det att kräva omfattande omställningar. Det kommer i hög grad att även
påverka länets besöksnäring negativt. Möjligheterna finns främst i vår
hållbara energiproduktion, den orörda naturen och våra glest befolkade
områden.
Malå kommun är också, tillsammans med flera andra inlandskommuner, en samisk förvaltningskommun. Rennäringen är en viktig näring i
Malå och i vår region. Det är svårt att, i befintligt material, se kopplingen
till den samiska kulturen och näringen samt hur den, fram till 2030, ska
tas tillvara och utvecklas. Näringsliv, kultur, språk och urfolksrättigheter
är nära förknippade med varandra. Det finns utmaningar i motstående
intressen och ett hållbart regionalt näringsliv – rennäring, gruvnäring
samt jord- och skogsbruk att beakta.
Sammantaget finns det således goda incitament som talar för att yrka
på att förlänga tiden för nuvarande RUS istället för att fastställa en ny
RUS, som vi bedömer behöver bearbetas ytterligare. Dessutom är den
inte förankrad eller har tillkommit i tillräcklig dialog. Ett fåtal/inga av våra
invånare känner till att revidering/tillskapande av nytt dokument pågår,
vilket är en kritik till Region Västerbottens och vår egen kommunikativa
insats. Därtill kan läggas att sedan vecka 12, 2020 har det inte varit
möjligt att samla människor för inspel/förankring, vilket också är skäl till
förlängning av arbetet med ny RUS. Förankring bygger tillit.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Utvecklingsgruppen får mandat att slutligt utforma Malå kommuns yttrande. I yttrandet ska vikten av den regionala
utvecklingens fysiska närvaro i hela länet betonas. I yttrandet ska Malås
centrala läge för nationell och regional mineralprospektering tydliggöras. I yttrandet ska Malå kommun som samiskt förvaltningsområde för
Sveriges sydligaste skogssameby ytterligare synliggöras.
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BESLUT
- Utvecklingsgruppen får mandat att slutligt utforma Malå kommuns yttrande.
- I yttrandet ska vikten av den regionala utvecklingens fysiska närvaro i
hela länet betonas.
- I yttrandet ska Malås centrala läge för nationell och regional mineralprospektering tydliggöras.
- I yttrandet ska Malå kommun som samiskt förvaltningsområde för Sveriges sydligaste skogssameby ytterligare synliggöras.
-----
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Dnr 2020.68/02

Antagande av Arbetsmiljöhandbok för kommunstyrelsens verksamhetsområden
Enligt kommunens Arbetsmiljöpolicy, fastställd av kommunfullmäktige
2018-03-05, § 2 ska en Arbetsmiljöhandbok upprättas för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Den ska innehålla fastställda mål för arbetsmiljöarbetet för innevarande år.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Arbetsmiljöhandbok antagen av kommunstyrelsen 2019-02-12, § 4 upphör att gälla. Upprättat förslag till Arbetsmiljöhandbok för 2020 antas.
BESLUT
- Arbetsmiljöhandbok antagen av kommunstyrelsen 2019-02-12, § 4
upphör att gälla.
- Upprättat förslag till Arbetsmiljöhandbok för 2020 antas.
-----
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Dnr 2020.71/02

Nya riktlinjer för rehabilitering i Malå kommun
I arbetet med att implementera ett hälsofrämjande perspektiv i Malå
kommuns organisation har ett förslag till nya riktlinjer för rehabilitering
tagits fram. Under processen har dialog förts med enhetschefer och
fackliga organisationer. De nya riktlinjerna harmoniserar på ett tydligare
sätt både aktuell lagstiftning och den evidens (bevis/belagd kunskap)
som finns om rehabiliteringsprocessen. Arbete med rehabilitering ska
ses som en del av arbetsmiljöarbetet. Arbetar verksamheten (enhetschef tillsammans med medarbetare) systematiskt med arbetsmiljöfrågorna får man som resultat ett lägre ohälsotal och högre produktivitet.
Uppkommer det ohälsa trots detta, finns ett tydligt arbetssätt i de nya
riktlinjerna för rehabilitering.
Riktlinjerna för fram vikten av tidiga åtgärder i form av analys, stöd, insatser och omtanke. De innehåller en beskrivning av vilka funktioner
som ansvarar för de olika delarna i processen som tillsammans ska leda till att medarbetaren återgår i ordinarie arbete. Lyckas man inte med
detta finns en beskrivning om hur man då går tillväga.
Lagar och interna rutiner ändras löpande och för att då på ett enkelt sätt
uppdatera Malå kommuns riktlinjer för rehabilitering ges personalchefen
delegation att göra ändringar i dokumentet. Detta redovisas till styrelsen
enligt regler för delegation.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens beslut 2009-02-24, § 27
om antagande av riktlinjer för rehabilitering i Malå kommun upphävs.
Upprättat förslag till nya riktlinjer för rehabilitering i Malå kommun antas.
Personalchefen ges delegation att fastställa riktlinjer för rehabilitering.
BESLUT
- Kommunstyrelsens beslut 2009-02-24, § 27 om antagande av riktlinjer
för rehabilitering i Malå kommun upphävs.
- Upprättat förslag till nya riktlinjer för rehabilitering i Malå kommun antas.
- Personalchefen ges delegation att fastställa riktlinjer för rehabilitering.
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2020-06-02
§ 80

Dnr 2020.72/02

Personaladministrativa åtgärder 2020
För 2020 finns 500 000 kronor avsatta till ”personaladministrativa åtgärder”. Medlen ska gå till arbetet med att utveckla organisationen och på
så sätt skapa en organisation som är hälsofrämjande. Åtgärder ska föregås av särskilda beslut av kommunstyrelsen.
Malå kommun har haft ett långsiktigt mål - att genomföra ett kontinuerligt arbete inom de områden som forskningen anser skiljer en ”frisk” och
en ”sjuk” organisation åt. Dessa områden är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisationen - tydlig
Styrprocessen - mål/handlingsplan
Ledarskapet
Medarbetarskapet
Delaktighet
Information/kommunikation
System för hälsa och sjukfrånvaro
Arbetsmiljöarbetet, ex skyddsronder.

Under 2019 har medlen främst använts till:
 ”Hälsoveckor, två stycken under hösten, med ett flertal olika aktiviteter. Gemensam föreläsning med Torkild Sköld. Temat var ”Bemötande – medarbetarskap – jag som person”.
Därutöver ett smörgåsbord av olika aktiviteter alltifrån ridning till drejning. Hälsoveckorna avslutades med afterwork på Malå hotell.
 Utbildning om rehabiliteringsprocessen för enhetschefer. PREVIA var
utbildare.
 Medarbetarundersökning har genomförts under hösten.
 Ett samarbete med Sunt Arbetslivs resursteam har genomförts under
året och innehållit aktiviteter som ska leda Malå kommun närmare
målet med att vara en Hälsofrämjande organisation. Arbetet har skett
på två nivåer - ett kommunövergripande perspektiv med kunskapsinsatser för enhetschefer och fackliga representanter. Och ett avdelningsperspektiv där samtliga av omsorgsavdelningens medarbetare
varit involverade. Fokus har legat på att utifrån en nulägesbeskrivning lägga fokus på några av de åtta friskfaktorerna. För omsorgsavdelningens del blev det kommunikation och ledarskap som man arbetade med.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lars Ekberg

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Av de budgeterade 200 000 kronorna har 186 000 kronor förbrukats.
För år 2020 föreslås att medlen för ”personaladministrativa åtgärder”
används till att fortsätt att utveckla Malå kommun till en hälsofrämjande
organisation. Personalchefen ges i uppgift att samordna arbetet utifrån
beslut fattade i kommunens ledningsgrupp. Utgångspunkten är den
handlingsplan som är beslutad av ledningsgruppen. Dokumentet revideras löpande utifrån att aktiviteter utförs och att mål uppfylls. I och med
Covid-19 så blir förutsättningarna för 2020 helt annorlunda eftersom utbildningar och andra aktiviteter inte kan utföras på samma sätt som tidigare.
Budget för 2020:
Personaladministrativa åtgärder, verksamhet 9181

500 000:-

BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Budgeterade medel för personaladministrativa
åtgärder används till arbete med ”Malå kommun en hälsofrämjande organisation”.
BESLUT
- Budgeterade medel för personaladministrativa åtgärder används till arbete med ”Malå kommun en hälsofrämjande organisation”.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-06-02
§ 81

Blad nr

47

Dnr 2020.73/02

Införande av förmånscykel för medarbetare
Nu finns det möjlighet för arbetsgivaren att hyra ut cyklar till sina medarbetare och som följd ges en positiv effekt både på hälsan och på miljön
när bilen inte nyttjas lika mycket.
Det är helt kostnadsneutralt eftersom det är medarbetaren som bär hela
kostnaden. Arbetsgivaren sluter avtal med ett finansbolag. Medarbetaren i sin tur hyr cykeln av arbetsgivaren under en treårsperiod och därefter lämnas antingen cykeln tillbaka eller så köps cykeln. Det belastar
inte arbetsgivarens ekonomi då hyreskostnaderna dras av medarbetarens lön samma månad som kostnaden uppstår. Betalning från medarbetaren sker genom ett bruttolöneavdrag. Storleken på avdraget är något som avtalas mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Arbetsgivaren
kan på detta sätt göra hanteringen kostnadsneutral. För medarbetaren
läggs ett förmånsvärde till inkomsten. Det är en förmån att hyra en cykel
på detta sätt och den förmånen beskattas.
Ekonomiskt – för att det ska bli kostnadsneutralt måste samtliga arbetsgivarens kostnader räkas med och tillföras det bruttolöneavdrag som
görs. Kontakt har tagits med revisor för att kontrollera att hanteringen är
enligt gällande regelverk.
För medarbetaren påverkar ett bruttolöneavdrag kommande ersättning
för pension då inkomsten minskar. Man påförs också en förmån som
beskattas. När avtalstiden är slut och medarbetaren ev beslutar att ”köpa loss” cykeln är det lite oklart om vad som gäller skattemässigt.
Det är viktigt att avtalet som arbetsgivaren sluter dels med medarbetaren dels med finansbolaget är skrivet på ett sådant sätt att inga utgifter
uppkommer för arbetsgivaren.
Varje person måste själv överväga och besluta om möjligheten till förmånscykel är fördelaktigt för medarbetaren. Malå kommun som arbetsgivare tillhandahåller möjligheten. Kontakt har tagits med Umeå kommun där förmånscykel finns. Ca 10 % av medarbetarna har nyttjat erbjudandet.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Personalchefen

Utdragsbestyrkande
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Under förutsättning att avtal om förmånscykel
är kostnadsneutralt för Malå kommun som arbetsgivare införs förmånscykel.
BESLUT
- Under förutsättning att avtal om förmånscykel är kostnadsneutralt för
Malå kommun som arbetsgivare införs förmånscykel.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020.94/10

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.
Projektet 0410 rullar på enligt plan. Markjobb utanför upphandlat byggprojekt är utfört. Vissa ändrings- och tilläggsarbeten har tillkommit, både
det som vi har beställt samt p g a andra orsaker.
Kostnad 2018:
Anbud byggnation:
Kostnad 2019:
Kostnadsredovisning 200101--0518:

3 218 000 kr
22 298 000 kr
14 325 000 kr
5 360 000 kr

Kostnader som hittills tillkommit utanför anbudssumman:
Markjobb, (VA, el, ny infart m m)
Konsult (arbeten med upphandling samt ändringar)
ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten)
Köksutrustning
Malåbostaden AB

310 000 kr
120 000 kr
272 000 kr
740 614 kr
136 000 kr

Collage redovisade 2018-08-30 en budgetkalkyl som innebär en kostnad för ombyggnationen inkl 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 kronor. Sedan tillkommer kostnader för ny anslutning av el och fjärrvärme, oförutsett
samt utemiljö. Denna kostnadsuppskattning visar att kostnaden för ombyggnationerna enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11, § 36 kan
överstiga 30 miljoner kronor.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomienh, Ebbe Bergstedt
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BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2020.95/10

Information/Lägesrapport om ombyggnation reningsverk
Reningsverket för Malå samhälle har problem att klara utsläppskraven.
Länsstyrelsen har förelagt Malå kommun att senast 2022-12-31 uppfylla
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av
avloppsvatten avseende CODcr.
Processutredning av konsult, ÅF, är genomförd för att klargöra vad som
måste göras för att reningsverket ska klara kraven. Denna utredning visar att ett biosteg måste införas till en av konsulter beräknad kostnad av
5,9 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 115 att bevilja investeringsmedel på 6 miljoner kronor samt att det i budgetarbetet är avsatt 10 miljoner kronor.
Det som hänt t o m 2019-04-30 är följande.
Processutredning utförd samt tillståndsansökan för Malå reningsverk inlämnad till länsstyrelsen. ÅF konsult, tillståndet inte klart.
Kostnad 554 366 kr.
T o m 2019-05-20
Konsult upphandlad för att projektera ombyggnationen. Rörlig kostnad,
anbud Sweco 949 200 kr.
T o m 2019-10-29
Tillstånd klart från länsstyrelsen. Projektering pågår. Markundersökning
ska göras. Utbyggnadens utformning ska beslutas.
T o m 2019-12-31
Markundersökning utförd. Utbyggnadens utformning är bestämd. Projektering pågår. Förfrågningshandlingar ska vara klara till 2020-03-01.
T o m 2020-05-18
Projektering samt förfrågningshandlingar klara. Projektet ute på förfrågan via e-avrop, sista anbudsdag 2020-05-20.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomienh, Ebbe Bergstedt
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Projekt 0376 Biosteg Reningsverk sammanställning av kostnader:
180101--1231
190101--1231
200101--0518

572 902 kr
665 395 kr
908 782 kr
= 2 147 079 kr

Bedömning av totalkostnad svår att göra i dagsläget. Vi måste invänta
anbud för att säga mer exakt.
BESLUTSUNDERLAG
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2020.75/10

Antagande av Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård och omsorg
Inom ramen för förberedelserna för bildandet av regionkommun i Västerbotten 2019, genomfördes en utredning av formerna för samverkan
mellan länets kommuner och dåvarande landstinget, inom området vård
och omsorg - ”Organisering av samverkan mellan regionkommunen och
länets kommuner avseende vård och omsorg” (VLL 2105-2018). Utredaren intervjuade närmare 60 personer inom befintlig struktur för att
fånga deras upplevelse av samverkan. Utredningen visade att det fanns
delar av samverkansstrukturen som upplevdes fungera bra, men att
strukturen som helhet inte var effektiv eller ändamålsenlig. Den övergripande strukturen för samverkan och huvudpunkterna i utredningens förslag beslutades av länets kommuner och Region Västerbotten vid årsskiftet 2018/2019. I samma beslut beställdes ett gemensamt projekt för
att inom ramen för dessa huvudpunkter, implementera en ny samverkansstruktur i länet.
Implementeringsprojektet har ansvarat för att skapa en process där
samtliga parter varit delaktiga i att diskutera den mer detaljerade utformningen och anpassningar som upplevts nödvändiga av den nya
strukturen för samverkan. Därför har projektets arbete byggt på en kontinuerlig kommunikation med samtliga 16 parter. Den viktigaste delen i
processen har varit de lokala dialogerna i kommunerna och i regionen,
som skett i huvudsak i två omgångar. De synpunkter som framkommit
vid dessa dialoger har inarbetats i förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur. Ny samverkansstruktur kan beräknas starta
den 1 september 2020, under förutsättning av behöriga beslut under våren 2020.
Utöver förslag till överenskommelse om regional samverkansstruktur,
finns i ärendet en redovisning av implementeringsprojektets arbete och
ställningstaganden som gjorts under processen med att ta fram de slutliga formerna för samverkansstrukturen och den regionala överenskommelsen.
Av de beslutade huvudpunkterna för samverkansstrukturen, framgår att
tydliga överenskommelser om formerna även för lokal samverkan, ska
slutas mellan regionen och varje enskild kommun. Förutom den regionala överenskommelsen om samverkanstrukturen, upprättas således
överenskommelser mellan Region Västerbotten och respektive kommun om deras lokala samverkan. Implementeringsprojektet arbetar vidare med stöd till att slutföra dessa överenskommelser under våren
2020.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

De utsedda, Region Västerbotten
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Parallellt med arbetet kring lokala överenskommelser pågår också under våren 2020, ett utvecklingsarbete för att ta fram en digital plattform
för att underlätta kommunikation såväl inom samverkansstrukturens olika delar, som med medarbetare som inte själva deltar direkt i samverkansorganen.
Projektet avslutas i maj 2020.
Den politiska styrgruppen för implementeringsprojektet rekommenderar
länets kommuner och Region Västerbotten att besluta
- att godkänna projektets redovisning, enligt bilaga 1
- att anta överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende
vård och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten,
enligt bilaga 2
- att uppdra till berörda hos huvudmannen att utse representanter och
ersättare till Samråd vård och omsorg samt Länssamverkansgruppen.
För att – under förutsättning av huvudmännens beslut, ge möjlighet att
starta den nya samverkansstrukturen från och med den 1 september
2020, ska kommunen meddela vilka representanter och ersättare som
är utsedda till de nämnda organen i samverkansstrukturen, så snart efter beslut som möjligt.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Projektets redovisning godkänns, enligt bilaga
1. Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård
och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten antas,
enligt bilaga 2. John Olsson utses till representant i Länssamverkansgruppen. Marie Önnerlöv utses till ersättare i Länssamverkansgruppen.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Lennart Gustavsson förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson: Kim Bergström (V) utses till representant i Samråd
vård och omsorg.
Cecilia F Stenlund (L): Arne Hellsten (ML) utses till representant i Samråd vård och omsorg.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer Lennart Gustavssons och Cecilia F Stenlunds förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart Gustavssons förslag.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Cecilia F Stenlund (L): Arne Hellsten (ML) utses till ersättare i Samråd
vård och omsorg.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer proposition på Cecilia F Stenlunds förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
BESLUT
- Projektets redovisning godkänns, enligt bilaga 1.
- Överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende vård
och omsorg mellan länets kommuner och Region Västerbotten antas,
enligt bilaga 2.
- Kim Bergström (V) utses till representant i Samråd vård och omsorg.
- Arne Hellsten (ML) utses till ersättare i Samråd vård och omsorg.
- John Olsson utses till representant i Länssamverkansgruppen.
- Marie Önnerlöv utses till ersättare i Länssamverkansgruppen.
----RESERVATION
Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och Arne Hellsten (ML) reserverar sig mot beslutet om val av representant i Samråd vård och omsorg, till förmån för Cecilia F Stenlunds förslag.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Dnr 2020.76/04

Utbetalning av partistöd 2020 - Malå Socialdemokratiska arbetarkommun
På kommunfullmäktige 2018-03-05, § 9 beslutades om nya regler för
partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första
stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari –
31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra
månader efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg
ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.
Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även eventuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun.
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas.
JÄV
Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S) och Jeanette Hallin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Även ej tjänstgörande ersättare Charlotte Hultdin (S) lämnar rummet. Kim Bergström
(V) inträder som ersättare för Mikael Abrahamsson (S). Ingen ersättare
inträder i Ylva Olofssons (S) och Jeanette Hallins (S) ställe.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
29 600 kronor betalas ut till Malå Socialdemokratiska arbetarkommun.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut
till Malå Socialdemokratiska arbetarkommun.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2020.77/04

Utbetalning av partistöd 2020 - Malålistan
På kommunfullmäktige 2018-03-05, § 9 beslutades om nya regler för
partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna
varje år lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första
stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari –
31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra
månader efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg
ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.
Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även eventuellt
sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun.
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas.
JÄV
Arne Hellsten (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet. Charlotte Hultdin (S) inträder som ersättare för Arne Hellsten
(ML).
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
14 800 kronor betalas ut till Malålistan.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 14 800 kronor betalas ut
till Malålistan.
-----
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Dnr 2020.78/04

Utbetalning av partistöd 2020 - Vänsterpartiet Malå
På kommunfullmäktige 2018-03-05, § 9 beslutades om nya regler för
partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna
varje år lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första
stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari –
31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra
månader efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg
ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.
Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även eventuellt
sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun.
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas.
JÄV
Lennart Gustavsson (V), Siv Stenberg (V) och Petter Lundström (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Även ej tjänstgörande ersättare Kim Bergström (V) lämnar rummet. Charlotte Hultdin
(S) inträder som ersättare för Lennart Gustavsson (V). Ingen ersättare
inträder i Siv Stenbergs (V) och Petter Lundströms (V) ställe.
Andre vice ordförande Arne Hellsten (ML) tjänstgör som ordförande.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Arne Hellsten (ML): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
29 600 kronor betalas ut till Vänsterpartiet Malå.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut
till Vänsterpartiet Malå.
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Dnr 2020.79/04

Utbetalning av partistöd 2020 - Centerpartiet Malå
På kommunfullmäktige 2018-03-05, § 9 beslutades om nya regler för
partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna
varje år lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första
stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari –
31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra
månader efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg
ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.
Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även eventuellt
sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun.
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
3 700 kronor betalas ut till Centerpartiet Malå.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 3 700 kronor betalas ut
till Centerpartiet Malå.
-----
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Dnr 2020.80/04

Utbetalning av partistöd 2020 - Liberalerna i Malå
På kommunfullmäktige 2018-03-05, § 9 beslutades om nya regler för
partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna
varje år lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första
stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari –
31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra
månader efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett
granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg
ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.
Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även eventuellt
sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun.
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
JÄV
Cecilia F Stenlund (L) och Stefan Lundgren (L) anmäler jäv och deltar
inte i handläggningen av ärendet. Charlotte Hultdin (S) inträder som ersättare för Cecilia F Stenlund (L). Kim Bergström (V) inträder som ersättare för Stefan Lundgren (L).
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på
11 100 kronor betalas ut till Liberalerna i Malå.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 11 100 kronor betalas ut
till Liberalerna i Malå.
-----
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§ 90
Ordföranden informerar
Sjukstugan i Malå
Verksamhetschefen har fått lämna sin tjänst med omedelbar verkan och
Katarzyna Wikström får tillfälligt jobbet som verksamhetschef för Malå
sjukstuga (samtidigt som hon har projektanställning) och i Sorsele löser
man det tillfälligt med Storumans verksamhetschef. Målet är att hitta en
långsiktig hållbar lösning men förhoppningsvis även en lösning över
sommaren.
Regionala samarbeten
Arbetet inom Skellefteåregionen och inom ramen för Region 10 fortsätter. Nu närmast genomförs ett möte den 12 juni med Region 10. Bl a utökas successivt olika e-tjänster. I och med beslut om gymnasiesamverkan aktualiseras än mer Malås behov av strategiska vägval.
Corona
Arbetet med att hantera den pandemi som spridningen av coronaviruset
medfört pågår. Malå kommun informerar via sin hemsida. På sidan hitas länkar till relevanta myndigheter. Från utvecklingsavdelningens sida
pågår ett uppsökande arbete där företag kontaktas i syfte att få en lägesbild samtidigt som kommunens roll utvecklas. Det är fortsatt viktigt
att följa givna rekommendationer.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-06-02

Blad nr

62

§ 91
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 kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
ÄRENDE

DELEGAT

Beslut om anstånd med betalning av skuld
till kommunen, upp till 5 000 kronor i högst
3 månader

Annika M Johansson

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

Pernilla Lundmark

Bevilja/avslå rese- och löneförskott över
1 000 kronor

Lars Ekberg

Anställning och lönesättning av personal efter samråd med personalchef

Lars Ekberg
Linda Nystedt

Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla lön
under ledighet vid fackligt förtroendemannauppdrag enligt AB

Lars Ekberg

Bevilja/avslå ansökan om tjänstledigt för enskild angelägenhet med bibehållna löneförmåner under högst 10 arbetsdagar/kalenderår för personal

Lars Ekberg

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

Lars Ekberg

Teckna, upphandla och anta anbud för över- Jim Lundmark
gripande avtal som gäller för alla kommunens
verksamheter (reseavtal, terminalglasögon,
kontorsmöbler, företagshälsovård)
Omsättning av kommunens lån, d v s lån upp Jim Lundmark
belopp motsvarande belopp på de lån som
förfaller, samt lån inom ramen för internbanken
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2020-06-02
Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl
lagen om färdtjänst § 6 - 10

Ulrika Persson

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärdtjänst
enl lagen om riksfärdtjänst § 4 – 8

Ulrika Persson

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.
BESLUT
- Delegationsbesluten är anmälda.
-----
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2020-06-02
§ 92
Redovisning av meddelanden
Nämnderna och bolagen

Delårsrapport januari - april
2020

Malåbostaden AB

Beslut 200513, § 10 - Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2019

Omsorgsnämnden

Beslut 200520, § 36 - Revisionsrapport 2019 omsorgsnämnden

Folkhälsorådet

Protokoll 200505

Skellefteå kommun/Gemensam nämnd
för drift av personalsystem

Protokoll 200319

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 200414, 200511

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dnr 203-13045-2019
Protokoll - Inspektion hos
den gemensamma överförmyndarnämnden för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arvidsjaur och Arjeplog.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns.
BESLUT
- Redovisningen av meddelandena godkänns.
-----
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