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§ 8

Fastställande av dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Fredrik Iderström (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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§ 9 Dnr 2021.95/00

Godkännande av utbildningsplan för politiker

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30, § 53 att:

Kommunchefen får i uppdrag att upprätta en utbildningsplan med 
budget för ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige 
och i utskott.

Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen 2021-06-08.

I samband med att Malå kommun ändrade den politiska organisationen
till en kommunstyrelse med utskott har frågan uppstått om vem som har 
mandat att besluta om utbildningar för ledamöter i utskotten. I dagsläget 
är det ansvarig tjänsteperson för kommunstyrelsen, verksamhet 101, 
som har mandat att besluta om medel till utbildningar utifrån den budget 
som finns. 

I budgetarbetet för 2022 finns det möjlighet att avsätta medel till utbild-
ningar/konferenser där det tillkommer en kostnad (såsom deltagarav-
gifter, arvoden och förlorad arbetsförtjänst) för ledamöter i kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige. Att göra en utbildningsplan är svårt att 
göra då man inte i dagsläget vet vilka utbildningar som kommer att 
erbjudas under 2022. 

Ett förslag är att avsätta 50 tkr till nedanstående:

UTBILDNINGSPLAN
Aktivitet Ansvarig Budget

Kommunfullmäktige Kommunallagen Kommunsekr 30
Kommunstyrelsen Tillsynsutbildning Kommunsekr 5
Allmänna utskottet Ordförandeträffar Avdelningschef 5
Utbildningsutskottet Ordförandeträffar Avdelningschef 5
Sociala utskottet Ordförandeträffar Avdelningschef 5

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteskrivelse 2021-04-19.
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Fredrik Iderström (V): Utbildningsplanen godkänns med ändringen att  
aktiviteten ”Ordförandeträffar” stryks för utbildningsutskottet.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Utbildningsplanen godkänns med ändringen att aktiviteten 
”Ordförandeträffar” stryks för utbildningsutskottet.

-----
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§ 10 Dnr 2021.98/01

Fastställande av Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030

Ny Regional Utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030, 
Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft, 
har antagits av Regionfullmäktige.. Den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS 2020 - 2030) riktar sig till hela Västerbottens län, en hållbar 
region, inom vilka de olika kommunernas behov skiljer sig åt. Mål, 
behov och prioriteringar måste därför anpassas efter varje kommuns 
specifika förutsättningar. Malå kommun har genomfört analys- och 
skrivprocessen på tjänstepersonsnivå, funktioner från olika avdelningar, 
har bidragit med framtagning av en ny Lokal Utvecklingsstrategi (LUS), 
2030. Malå kommuns Översiktsplan (ÖP) utgör kommunens 
övergripande strategiska dokument. Malå kommuns LUS har 
samordnats med ÖP och anpassats utifrån RUS för Västerbottens län 
2020-2030. Kommunstyrelsens politiker har gjort prioriteringar av 
globala mål och indikatorer med sikte mot Malå 2030 – En levande 
plats och En cirkulär plats. Representanter för näringslivet i Malå 
kommun och det kommunala bolaget MENI har inkommit med 
synpunkter, vilka i möjligaste mån har beaktats. Innehållet i LUS har 
samordats med Malå kommuns integrationsstrategi och med förslaget 
till reviderad Serviceplan för Malå kommun samt med Malå kommuns 
yttrande gällande ny Regional Livsmedelsstrategi, som är under 
framtagande av Region Västerbotten. LUS skall vara vägledande i 
utvecklingsarbetet fram till 2030, Malå - en attraktiv kommun här 
olikheter skapar utvecklingskraft. Vår gemensamma strategi 
ska fungera som en kompass och ett verktyg för alla verksamheter och 
aktörer i kommunen, i det dagliga utvecklingsarbetet, samt vid 
ansökan av projektmedel ur internationella, nationella och regionala 
fonder och program. 

En lokal utvecklingsstrategi är en vägvisare. Med en gemensam syn på 
kommunens mål, behov och prioriteringar bygger processen och 
strategin på, och öppnar upp för samtal, samsyn, samarbete och 
samhandling.

LUS öppnar därmed upp för transparent samarbete för platsbaserad 
hållbar utveckling och tillväxt i Malå centralort och hela Malåbygden. 
Tillsammans. Vi tillsammans, med olika aktörer/parter utanför den egna 
kommunorganisationen, är Malå, en kommun här olikheter skapar 
utvecklingskraft.
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BESLUTSUNDERLAG

Anna-Karin Horneys tjänsteskrivelse 2021-05-17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Ärendet åreremitteras för ytterligare beredning, 
där det bör framgå om mätetalen är lokala eller kommer från Kolada, 
och säkerställa att samtliga verksamheter kan följa upp mätetalen.  

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Ärendet åreremitteras för ytterligare beredning, där det bör framgå om 
mätetalen är lokala eller kommer från Kolada, och säkerställa att 
samtliga verksamheter kan följa upp mätetalen.  

-----
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