
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-21
(25)

Plats och tid Malå hotell, kl 13.00 – 14.17

Ajournering Kl 13.07 – 14.09 Utdelande av Livräddningssällskapets utmärkelse
Kl 14.10 – 13.48 Information av Tobias Thomson/Strateg inom utbildning 
och kompetensförsörjning/Region Västerbotten

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Mikael Abrahamsson (S), 
Anna Harr (V) och Kim Bergström (V) vilka ersattes av Ove Stenlund 
(S), Åke Wallgren (V) och Claes-Göran Wikström (V). 

Frånvarande utan ersättare är Stefan Lundgren (L) och Lars Holm-
kvist (ML).

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Inger Selin, sekreterare

Utses att justera Cecilia Festin Stenlund och Lena Nyström

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, måndag den 28 oktober 2019, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 135 - 153
Inger Selin

Ordförande

Joacim Eliasson § 135-147, 149-153 Börje Stenlund, § 148

Justerande

Cecilia Festin Stenlund Lena Nyström

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-10-21

Anslag sätts upp 2019-10-28 Anslag tas ner 2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-21
(25)

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

Lennart Gustavsson V X
Mikael Abrahamsson Ove Stenlund S X
Arne Hellsten ML X
Anna Harr Åke Wallgren V X
Jeanette Hallin S X
Cecilia Festin Stenlund L X
Petter Lundström V X
Roger Oskarsson S X
Börje Stenlund ML X
Lena Nyström V X
Ylva Olofsson S X
Stefan Lundgren Ingen ersättare L -
Kim Bergström Claes-Göran Wikström V X
Joacim Eliasson S X
Lars Holmkvist Ingen ersättare ML -
Emil Högberg C X
Siv Stenberg V X
Jessica Höglund SD X
Charlotte Hultdin S X
Simon Morén V X
Emil Stråhle S X
Stefan Larsson ML X
Åsa Gustafsson L X
Marjet Gustavsson V X
Malena Önnerlöv S X

Summa 23
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 135

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Upprättat förslag till dagordning godkänns med föl-
jande tillägg. 

- Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsbelastning 
och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid

- Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande om arbetsbelast-
ning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid

- Interpellation till kommunstyrelsens andre vice ordförande om arbets-
belastning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid

BESLUT

- Upprättat förslag till dagordning godkänns med följande tillägg.

- Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsbelastning 
och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid

- Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande om arbetsbelast-
ning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid

- Interpellation till kommunstyrelsens andre vice ordförande om arbets-
belastning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 136 Dnr 2019.79/00

Ny politisk organisation

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

- En politisk beredningsgrupp får i uppdrag att utreda ny politisk organi-
sation.

Den politiska beredningsgruppen består av kommunfullmäktiges ordf 
(tillika sammankallande) samt representanter för samtliga partier repre-
senterade i kommunfullmäktige. 

Ett antal möten har hållits i beredningsgruppen under hösten 2018 och i 
början av 2019. 

I dagsläget har Malå kommun en traditionell organisation med kommun-
styrelse och nämnder.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04, § 75 att:

- Ärendet återremitteras till politisk beredningsgrupp.
 
- Ett utvecklat underlag med därtill hörande konsekvensbeskrivning ska 

redovisas i kommunstyrelsen 2019-09-03

Bedömning

Den politiska beredningsgruppen träffades 2019-08-13 för att arbeta vi-
dare med en konsekvensbeskrivning av förändring av den politiska or-
ganisationen. I konsekvensbeskrivningen har man tagit hänsyn till de 
synpunkter som framfördes i remissvaren.

Remissvaren visade på att Liberalerna är positiva till förslaget om ny 
politisk organisation. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna anser att 
det behövs en bättre beskrivning av den föreslagna politiska organisa-
tionen och därtill hörande konsekvensbeskrivning, samt att ett even-
tuellt beslut om förändrad politisk organisation ska tas tidigast under 
2021.

Förslag till beslut innebär att det 2020-01-01 bildas tre utskott under 
kommunstyrelsen: allmänna utskottet, sociala utskottet och utbildnings-
utskottet. De befintliga nämnderna omsorgsnämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden upphör 2020-01-01. 

Undertecknad gör en samlad bedömning i förslaget till beslut utifrån in-
lämnade remissvar och den politiska beredningsgruppens arbete.

KF:s ordf, BUN, ON, KFN, MBN, 
personal- och löneenh, ekonomienh
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 113.

PROTOKOLLSANTECKNING

Åke Wallgren (V) med flera har lämnat in en protokollsanteckning ly-
dande.

Vi är oroade över vad som händer när så få personer ska börja besluta i 
alla ärenden i kommunen. Först att demokratin inte kommer att bli lika 
bra som den nu är, för fler huvuden tänker i fler aspekter än ett fåtal 
som bara 3 som det ska bli i utskotten. Det är svårt även nu att värva 
nya personer som vill engagera sig och att som nybörjare ta på sig allt 
som det nu ska innebära att bli antingen ordinarie eller ersättare i KS 
blir troligtvis inte lättare. Som det nu är ska KS vara kontrollorgan att 
andra nämnder och styrelser, så följaktligen borde det vara KF som 
kontrollerar allt med nya organisationen. Så då är det väl tveksamt om 
dom personer sitter i KS ska kunna sitta i KF.

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: 
Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag. Den nya politiska 
organisationen träder i kraft 2020-07-01. Omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden upphör 2020-07-
01. med tillägget Kommunfullmäktiges ordförande får i uppdrag att fort-
sätta följa och leda arbetet med ny politisk organisation. Kommunfull-
mäktiges ordförande redovisar arbetets gång vid kommunfullmäktige 
den 9/3 och den 20/9. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag samt tillägg

- Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag. Den nya politis-
ka organisationen träder i kraft 2020-07-01.

- Omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fri-
tidsnämnden upphör 2020-07-01.

- Kommunfullmäktiges ordförande får i uppdrag att fortsätta följa och 
leda arbetet med ny politisk organisation.

- Kommunfullmäktiges ordförande redovisar arbetets gång vid kommun-
fullmäktige den 9/3 och den 20/9.

-----

KFN, ON, BUN
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 137 Dnr 2019.130/02

Antagande av Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakas-
serier

Arbetsgivare måste ha en skriftlig handlingsplan mot kränkande särbe-
handling och trakasserier. Kränkande särbehandling och trakasserier 
regleras i två lagrum. Kränkande särbehandling regleras inom arbets-
miljölagstiftningen och specificeras i AFS 2015:4 (Organisatorisk och 
social arbetsmiljö). Trakasserier som grundar sig på de sju olika diskri-
mineringsgrunderna regleras i diskrimineringslagen, 2008:567.

Diskrimineringsombudsmannen har gjort en tillsyn över samtliga kom-
muners riktlinjer och rutiner för trakasserier. Vid denna tillsyn har de ut-
tryckt att Malå kommun som arbetsgivare behöver förtydliga skrivningen 
på ett par områden, ex om repressalier och på ett tydligare sätt ta av-
stånd från trakasserier grundade på de sju diskrimineringsgrunderna.

Bedömning

Trakasserier och kränkande särbehandling orsakar stort lidande för 
dem det drabbar. I rollen som arbetsgivare är man skyldig att ingripa för 
att komma till rätta med kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen. 
Arbetsgivaren ska dessutom på ett systematiskt sätt bedriva ett före-
byggande arbete i syfte att förhindra att problem uppstår.

Vid senaste medarbetarundersökningen (2015) uppgav 17 medarbetare 
att de hade blivit utsatta för kränkande särbehandling under senaste 
året. Detta är 17 medarbetare för mycket.

Eftersom en otydlig organisation, otydlig styrprocess, brister i ledarska-
pet, ohälsosam arbetsbelastning är risker som kan ge upphov till kränk-
ande särbehandling eller trakasserier blir vikten av arbetet med att göra 
Malå kommun - till en hälsofrämjande organisation - än större. 

Förutsättningarna börjar alltmer att finnas för framgång i detta arbete - 
en tydlig arbetsmiljöpolicy/-handbok, tydliga riktlinjer för rehabilitering 
och i detta ärende en revidering av Handlingsplan mot kränkande sär-
behandling och trakasserier. 

Implementering av handlingsplanen - arbetsledarna kommer att få 
uppgiften att göra handlingsplanen känd i organisationen. Detta görs 
samtidigt som de tydliggör arbetsgivarens nolltolerans till kränkande 
särbehandling och trakasserier.

Personalchef
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Uppföljning av handlingsplanen - sker i samband med medarbetar-
undersökningar. Då frågas om handlingsplanen är känd och om man 
har fått stöd.

Mandat, resurser och kunskap - är förutsättningar som måste finnas 
för att arbetsledarna ska ha möjlighet att utföra sitt uppdrag. Utbildning 
om kommunikation och konfliktlösning är insatser som finns i planering-
en till kommande år.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 115/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Handlingsplan mot kränkande och negativ särbehandling samt sexuella 
trakasserier (antagen av kommunfullmäktige 2004-06-28, § 44 samt 
reviderad av kommunfullmäktige 2005-10-24, § 73) upphör att gälla. 
Upprättat förslag till Handlingsplan mot kränkande särbehandling och 
trakasserier antas. Uppföljning av handlingsplanen görs i samband med 
årsredovisningen.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Handlingsplan mot kränkande och negativ särbehandling samt sexuel-
la trakasserier (antagen av kommunfullmäktige 2004-06-28, § 44 samt 
reviderad av kommunfullmäktige 2005-10-24, § 73) upphör att gälla.

- Upprättat förslag till Handlingsplan mot kränkande särbehandling och 
trakasserier antas.

- Uppföljning av handlingsplanen görs i samband med årsredovisning-
en.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 138 Dnr 2019.137/02

Fastställande av ny policy för sociala medier i Malå kommun

Malå kommun har sedan tidigare en fastställd policy för sociala medier. 
På grund av den utveckling som varit kring sociala medier de senaste 
åren samt förändringar kring ansvarsområden krävs det att Malå kom-
mun antar en ny policy för sociala medier.

Malå kommun har idag ett officiellt Facebook-konto (med undantag för 
Tjamstanbackarna), ett officiellt Instagram-konto samt en officiell You-
tube-kanal. Men föreslagen policy gäller för alla konton på sociala me-
dier där en verksamhet inom Malå kommun står som ansvarig utgivare, 
eftersom det är tillåtet för för avdelningar/enheter att starta egna Insta-
gramkonton om behov finns i verksamheten.

Bedömning

Den tidigare fastställda policyn för sociala medier upphävs och den nya 
fastställs.

Det är av stor vikt att policyn för sociala medier innehåller information 
som gör att det tydligt framgår vilka riktlinjer och regler som gäller för 
sociala medier eftersom det med användande av sociala medier följer 
ett stort ansvar

BESLUTSUNDERLAG

Se Linda Nystedts tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 116/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Den 
tidigare fastställda policyn för sociala medier för Malå kommun upphävs 
och den nya policyn för sociala medier Malå kommun fastställs. Uppfölj-
ning av denna policy sker i årsredovisningen. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Den tidigare fastställda policyn för sociala medier för Malå kommun 
upphävs och den nya policyn för sociala medier Malå kommun fast-
ställs.

- Uppföljning av denna policy sker i årsredovisningen.

-----

Linda Nystedt, Anna Karin Horney, 
Jim Lundmark, Inger Selin
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 139 Dnr 2019.136/00

Fastställande av kommunikationsplan för Malå kommun

Malå kommun har saknat en kommunikationsplan. Under våren 2019 
har en arbetsgrupp jobbat tillsammans med kommunikatören för att ta 
fram en kommunikationsplan för Malå kommun. Ledningsgruppen har 
fått ta del av planen och fått komma med synpunkter. 

Kommunikationsplan Malå kommun är ett övergripande dokument som 
ska gälla för samtliga medarbetare inom Malå kommun och tillsammans 
med den grafiska profilen ska kommunikationsplanen utgöra ett stöd vid 
all kommunikation, både intern och extern.

Efter fastställande kommer en handlingsplan att tas fram.

Bedömning

Genom att anta och använda kommunikationsplanen i alla verksamhe-
ter inom Malå kommun skapas förutsättningar för en förbättrad intern 
kommunikation som kommer att lägga grunden för den externa kommu-
nikationen och dialogen med Malå kommuns kunder.

BESLUTSUNDERLAG

Se Linda Nystedts tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 117/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: 
Kommunikationsplanen fastställs. Uppföljning av kommunikationspla-
nen sker i årsredovisningen.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Kommunikationsplanen fastställs.

- Uppföljning av kommunikationsplanen sker i årsredovisningen.

-----

Linda Nystedt, Anna-Karin 
Horney, Jim Lundmark, Inger 
Selin
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 140 Dnr 2019.132/73

Utredning av möjligheter till biståndsbedömt trygghetsboende

En ny lag som ger kommuner möjlighet att starta biståndsbedömda 
trygghetsboenden för äldre personer trädde i kraft 2019-04-02. Ändring-
en i socialtjänstlagen finns i 5 kap 5 § och säger:

”Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre männi-
skor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkom-
lig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.”

Omsorgsavdelningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utre-
da om denna boendeform kan vara aktuell för Malå kommun som ett al-
ternativ till hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet.

I det allvarliga ekonomiska läge omsorgsnämnden befinner sig i, där vi 
inför budget 2020 måste se över våra lagstadgade verksamheters om-
fattning, finns inget utrymme för att starta nya, frivilliga, kostnadsdrivan-
de verksamheter.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 60/19.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 122/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till omsorgsnämndens/kommunstyrel-
sens förslag lydande: Omsorgsavdelningen ska inte arbeta för att starta 
biståndsbedömt trygghetsboende i Malå kommun.

BESLUT enligt omsorgsnämndens/kommunstyrelsens förslag

- Omsorgsavdelningen ska inte arbeta för att starta biståndsbedömt 
trygghetsboende i Malå kommun.

-----

ON
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Jim Lundmark, BUN, ON, 
MBN, KFN, ekonomiavd

§ 141 Dnr 2019.148/04

Delårsrapport, januari - augusti 2019 - Malå kommun

Delårsrapport för perioden januari – augusti 2019 för Malå kommun har 
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 132/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Eko-
nomisk uppföljning ska redovisas i kommunstyrelsens sammanträde 
2019-11-12. Delårsrapporten godkänns.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Ekonomisk uppföljning ska redovisas i kommunstyrelsens sammanträ-
de 2019-11-12. 

- Delårsrapporten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 142 Dnr 2019.151/04

Fastställande av Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i 
Malå kommun

För att planerings-, budget- och uppföljningsprocessen ska flyta under 
arbetsåret är det viktigt att alla inblandade - nämnder, styrelse, styrelser 
i kommunalägda bolag, enskilda politiker och tjänstemän - känner till 
när, hur och av vem olika beslut ska fattas, hur beslutsunderlag ska se 
ut, hur uppföljning ska gå till etc.

Bedömning

Budgetprocessen har förändrats i och med införande av resursfördel-
ningsmodellen och detta innebär en del mindre förändringar.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 133/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: 
Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommun 
fastställs enligt upprättat förslag. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommun 
fastställs enligt upprättat förslag.

-----

Styrelse, nämnder, bolagen
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 143 Dnr 2019.146/00

Godkännande av Minoritetspolitisk handlingsplan för Malå kommun 
2019 – 2022

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (LoNM) ska 
det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla 
och utveckla sin kultur i Sverige. Från den 1 januari 2019 skärptes la-
gen och ställer nu högre krav på kommunernas arbete med att uppfylla 
de nationella minoriteternas rättigheter. Som förvaltningsområde ska 
kommunen anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete samt 
är skyldiga att på begäran lämna uppgift om dessa mål och riktlinjer till 
uppföljningsmyndigheten (Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm). 

Denna handlingsplan innehåller riktlinjer för kommunens arbete med att 
uppfylla de nationella minoritetspolitiska övergripande målen och kom-
munens inriktning att stärka den samiska befolkningens ställning i Malå. 
Handlingsplanen ska fungera som ett verktyg i det dagliga och långsikti-
ga arbetet för att uppfylla de rättigheter som samerna har för såväl poli-
tiker, kommunanställda och personer från de samiska grupperna.

För att uppnå de minoritetspolitiska målen krävs att kommunens olika 
delar samarbetar och att arbetet integreras i kommunens olika uppdrag

Bedömning

Handlingsplanen följer intentionerna med den nya lagtexten LoNM 5b § 
(kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspo-
litiska arbete) och är ett dokument som kan integreras i andra styrdoku-
ment hos berörda verksamheter.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ulrika Renströms tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 135/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Mino-
ritetspolitisk handlingsplan för Malå kommun godkänns.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Minoritetspolitisk handlingsplan för Malå kommun godkänns.

-----

Ulrika Renström
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

ON

Utdragsbestyrkande

§ 144 Dnr 2019.156/04

Antagande av taxor för hemvård i Malå kommun

Omsorgsavdelningens kostnader för mat och tjänster har ökat, och om-
sorgsnämndens taxor för hemvården i Malå kommun behöver därför 
uppdateras för år 2020. 

Fasta priser för mat och tjänster behöver räknas upp med ca 2 %. Detta 
innebär att de nya priserna blir:

Service 215 kr/timme
Ledsagning 105 kr/tillfälle
Trygghetslarm 205 kr/månad
Korttidsboende (omvårdnad, service larm) 77 kr/dygn
Hyra korttidsboende 61 kr/dygn

Matkostnader för personer med beslut om bistånd enligt socialtjänstla-
gen:

Frukost 27 kr
Lunch 56 kr
Middag 52 kr
Fika 22 kr
Heldygnskost (samtliga måltider ovan) 123 kr
Månadsabonnemang 3 690 kr
Övriga matgäster 72 kr/portion
Distribution av mat 11 kr/tillfälle

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 74/19.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 136/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till omsorgsnämndens/kommunstyrelsens 
förslag lydande: Taxor för hemvården i Malå kommun antas att gälla 
från 2020-01-01.

BESLUT enligt omsorgsnämndens/kommunstyrelsens förslag

- Taxor för hemvården i Malå kommun antas att gälla från 2020-01-01.

-----
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§ 145 Dnr 2019.154/00

Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2020

Kommunfullmäktige ska besluta om sammanträdesdagar för 2020 och 
föreslås ha sammanträden den

9 mars
20 april
22 juni
26 oktober
30 november

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 137/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Upp-
rättat förslag till sammanträdesdagar för 2020 fastställs. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2020 fastställs.

-----

Bun, on, kfn, ks, Mabo, Meni, 
mbn

15



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2019-10-21

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 146 Dnr 2019.144/11

Val av ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Lappland 
2020

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fem le-
damöter och sju ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Region Västerbotten utser en ledamot och en ersättare vardera.

Kommunerna - Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina och Sorse-
le - representeras av två ledamöter och fyra ersättare. Dessa ledamöter 
och ersättare utses för ett år i taget från och med 2019 efter ett roteran-
de schema för de fem kommunerna enligt nedan. De kommuner som 
inte är representerade med ordinarie ledamöter erhåller ersättarplatser. 
Vid ordinarie ledamots frånvaro är inträdesordningen enligt nedan. 

Ordinarie ledamöter Ersättare: 

2019: Lycksele-Malå 2019: Storuman, Åsele, Sorsele, Vilhelmina 
2020: Storuman-Åsele 2020: Vilhelmina, Sorsele, Lycksele, Malå 
2021: Sorsele-Vilhelmina 2021: Malå, Lycksele, Åsele, Storuman

Därefter gäller samma ordning från 2022. 

Kommunfullmäktige har att välja en ersättare för 2020. 

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 36/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag lydande: Kom-
munstyrelsens andre vice ordförande väljs till ersättare i styrelsen för 
Samordningsförbundet Södra Lappland 2020.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs till ersättare i styrelsen 
för Samordningsförbundet Södra Lappland 2020.

-----

Kommunstyrelsens andre 
vice ordförande
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§ 147 Dnr 2019.143/11

Nominering av nämndemän för tiden 2020-01-01--2023-12-31

Med anledning av Lag (2014:1 419) om ändring i rättegångsbalken så 
ska nämndemän väljas året efter kommun- och landstingsvalet ägt rum. 
Vad som framgår i förarbetet till (prop. 2013/14:169) så är anledningen 
att man vill avpolitisera valet av nämndemän då detta inte är ett politiskt 
val utan ett statligt förtroendeuppdrag. Man upplever att om valet av 
nämndemän sker i samband med ordinarie kommunalval så försvårar 
det urskiljningen av partipolitisk tillhörighet och lämplighet som nämnde-
man.

Samtidigt möjliggör senareläggningen till att politikerna kan granska 
kandidaternas lämplighet och behörighet som nämndeman mer nog-
grant till skillnad från att göra detta under den tid som efterföljer ett 
kommunalval.

Senareläggningen underlättar även för domstolar då de får mer tid till 
utbildning och planering innan nämndemännens förtroendeuppdrag bör-
jar i januari.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 35/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag lydande: Hans 
Örnberg (L) och Jeanette Hallin (S) nomineras till nämndemän.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Hans Örnberg (L) och Jeanette Hallin (S) nomineras till nämndemän.

-----

Skellefteå tingsrätt, Hans 
Örnberg, Jeanette Hallin
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§ 148 Dnr 2019.91/09

Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Park Malåborg

Åsa Johansson har inlämnat ett medborgarförslag där hon anser att 
Malå kommun ska stödja Park Malåborg att nå sin vision om en integre-
rad mötesplats genom att under uppstartsåret ge ekonomiskt stöd om 
400 000 kronor. Medborgarförslaget lyder:

I det ekonomiska läge kommunen befinner sig i är behovet av en sam-
lingsplats större än det någonsin varit. Vi medborgare behöver något att 
samlas i och kring för att motivera och hjälpa varandra att finna tro på 
att Malå har en framtid. Jag anser att Malå kommun har undkommit ett 
av sina ”problembarn” och sitt ansvar på ett allt för lättvindigt sätt. För 
att säkerställa Malåborgs framtid anser jag att Malå kommun ska stödja 
Park Malåborg att nå sin vision om en integrerad mötesplats genom att 
under uppstartsåret och ge ekonomiskt stöd om 400 000 kronor.

Motivering

Malåborg har varit och är en viktig samlingsplats för oss malåbor. Här 
har det hållits vinterfester (skolans festarrangemang innan eleverna går 
på välförtjänt jullov), bröllopsfester, danser, dagdanser, marknader (vin-
termarknad och julmarknad), julgransplundring, mattcurling, kulturarran-
gemang och kulturella möten mellan människor. De allra flesta malåbor 
har någon gång besökt och deltagit i arrangemang i lokalen.

Kommunen är i behov av kompetens och inflyttning för att säkerställa 
vår överlevnad. För att bygga för framtiden behöver vi satsa på våra 
ungdomar, bygga grunden till att de återvänder efter sina gymnasie- el-
ler universitetsstudier. En meningsfull fritid där ungdomarna kan känna 
gemenskap, samhörighet och få utrymme att utvecklas är ett led för att 
öka återflyttning. Malåborg bör och ska vara en självklar plats där vi 
skapar integrerade mötesplatser.

Vi behöver även värna om andra delar av befolkningen, personer med 
funktionsvariationer och våra äldre är några exempel. Vi tror på männi-
skors lika värde och att alla bör ges likvärdiga möjligheter till en rik och 
aktiv fritid och där föreningslivet har en avgörande roll. 

Under 2018 arbetades det fram en plan för föreningdrivet förvärv av fas-
tigheten Trumman 1, tillika Malåborg. En interimsstyrelse utsågs att le-
da den nystartade ideella föreningen Park Malåborg. Den 10 mars 2019 
genomförde föreningen sitt första årsmöte och nya styrelsen fick i upp-
drag att fortsätta med det påbörjade arbetet att, i ett första skede, hitta 
finansiering för att åtgärda de brister som finns gällande vatten, ventila-
tion och värme. Åtgärder, som Malå kommun skjutit fram under flertalet 
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år och som medfört en stor skada på fastigheten. I mina ögon har med-
borgarnas intresse varit ett lågt prioriterat område, vilket är en skam.

Föreningen Park Malåborg förvärvade fastigheten 2018-12-01 och re-
dan efter tre månader ser situationen dyster ut och risken att föreningen 
går omkull är mycket stor. Bland annat uppgår elräkning för tre måna-
der till en summa av drygt 70 000 kronor.

I det underlag som föreningen Park Malåborg erhållit gällande driftkost-
nader anser jag att föreningen är förd bakom ljuset och inte erhållit san-
ningsenliga uppgifter då det bland annat saknas fullständiga driftkostna-
der för ventilation eftersom den inte varit fullt fungerande eller i drift un-
der minst tiotalet år. Jag anser att Malå kommun därför bör och ska ta 
sitt ansvar och stödja föreningen Park Malåborg att nå sin vision om en 
integrerad mötesplats för Malås invånare och för vår framtid.

Bedömning

I medborgarförslaget lyfter Åsa Johansson fram att Malåborg bör och 
ska vara en självklar plats där vi skapar integrerade mötesplatser. Hon 
skriver också att vi behöver värna om andra delar av befolkningen, per-
soner med funktionsvariationer och våra äldre är några exempel samt 
att vi tror på människors lika värde och att alla bör ges likvärdiga möjlig-
heter till en rik och aktiv fritid och där föreningslivet har en avgörande 
roll. Med tanke på kommunens ekonomiska läge med ett prognostiserat 
resultat på ca -1,5 mnkr anser inte föredraganden att det finns utrymme 
för ett bidrag till Park Malåborg på 400 000 kronor.

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2019-06-24.

JÄV

Ove Stenlund (S), Jeanette Hallin (S), Roger Oskarsson (S), Ylva Olofs-
son (S), Charlotte Hultdin (S), Emil Stråle (S), Malena Önnerlöv (S), 
Joacim Eliasson (S) och Stefan Larsson (ML) anmäler jäv och deltar in-
te i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare träder in i deras ställe. 

Börje Stenlund (ML) tjänstgör som ordförande.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll § 123/19.

Åsa Johansson
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Börje Stenlund (ML): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Med-
borgarförslaget avslås.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Medborgarförslaget avslås.

-----
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Lars Grundberg

Utdragsbestyrkande

§ 149 Dnr 2019.129/09

Medborgarförslag om att fixa till en badplats vid Malån - anmälan

Ordföranden delger kommunfullmäktige följande inlämnade medborgar-
förslag.

- Medborgarförslag om att fixa till en badplats vid Malån.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

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

BESLUT

- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

-----
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Kommunstyrelsens ordförande

Utdragsbestyrkande

§ 150 Dnr 2019.164/09

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsbelastning och 
fördelning av uppdrag inom arvoderad tid

Ordförande delger kommunfullmäktige följande inlämnade interpella-
tion.

- Av Cecilia Festin Stenlund (L) om arbetsbelastning och fördelning av 
uppdrag inom arvoderad tid.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens 
ordförande för besvarande 191202.

BESLUT

- Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för be-
svarande 191202.

-----
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Kommunstyrelsens vice 
ordförande 

Utdragsbestyrkande

§ 151 Dnr 2019.165/09

Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande om arbetsbelast-
ning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid

Ordförande delger kommunfullmäktige följande inlämnade interpella-
tion. 

- Av Cecilia Festin Stenlund (L) om arbetsbelastning och fördelning av 
upprag inom arvoderad tid.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens 
vice ordförande för besvarande 191202.

BESLUT

- Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens vice ordförande för 
besvarande 191202.

-----
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Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande

Utdragsbestyrkande

§ 152 Dnr 2019.166/09

Interpellation till kommunstyrelsens andre vice ordförande om arbetsbe-
lastning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid

Ordförande delger kommunfullmäktige följande inlämnade interpella-
tion. 

- Av Cecilia Festin Stenlund (L) om arbetsbelastning och fördelning av 
uppdrag inom arvoderad tid.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens 
andre vice ordförande för besvarande 191202.

BESLUT

- Interpellationen överlämnas till kommunstyrelsens andre vice ordföran-
de för besvarande 191202.

-----
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§ 153

Redovisning av meddelanden

Styrelser och nämnder Kommunstyrelsen internbudget 2020

Omsorgsnämndens internbudget 
2020

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd 
internbudget 2020

Kultur- och fritidsnämnden mail 
angående internbudget 2020

Barn- och utbildningsnämnden mail 
ang internbudgeten 2020

Trepartens renhållningsnämnd Protokoll 2019-10-08

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----

25


	Protokoll förstasida
	Beslut KF 2019-10-21
Dagordning
	Beslut KF 2019-10-21
Ny politisk organisation
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2019-10-21
Antagande av Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2019-10-21
Fastställande av ny policy för sociala medier i Malå kommun
	Beslut KF 2019-10-21
Fastställande av kommunikationsplan för Malå kommun
	Beslut KF 2019-10-21
Utredning av möjligheter till biståndsbedömt trygghetsboende
	Beslut KF 2019-10-21
Delårsrapport, januari - augusti 2019 - Malå kommun
	Beslut KF 2019-10-21
Fastställande av Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommun
	Beslut KF 2019-10-21
Godkännande av Minoritetspolitisk handlingsplan för Malå kommun 2019 - 2022
	Beslut KF 2019-10-21
Antagande av taxor för hemvård i Malå kommun
	Beslut KF 2019-10-21
Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2020
	Beslut KF 2019-10-21
Val av ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Lappland 2020
	Beslut KF 2019-10-21
Nominering av nämndemän för tiden 2020-01-01--2023-12-31
	Beslut KF 2019-10-21
Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Park Malåborg
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KF 2019-10-21
Medborgarförslag om att fixa till en badplats vid Malån - anmälan
	Beslut KF 2019-10-21
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsbelastning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid
	Beslut KF 2019-10-21
Interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande om arbetsbelastning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid
	Beslut KF 2019-10-21
Interpellation till kommunstyrelsens andre vice ordförande om arbetsbelastning och fördelning av uppdrag inom arvoderad tid
	Beslut KF 2019-10-21
Redovisning av meddelanden

