MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen – Digitalt sammanträde

2021-06-08

1 (47)

Plats och tid

Kommunförvaltningen, kl 08.00 - 15.25

Ajournering

Kl 09.20 - 09.30 kaffe
Kl 09.30 - 10.00 Polisen informerar om förebyggande insatser
Kl 10.05 - 10.35 Martin Bergvall informerar om Akademi Norrs verksamhet
Kl 11.00 - 11.10
Kl 12.00 - 13.00 lunch
Kl 13.00 - 13.15 Malå Ridklubb informerar om projektet Inlandets ridmekka

Beslutande

Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V)
Petter Hultdin (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Jeanette Norberg (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Larsson (ML), ersättare för Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)
Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Inger Selin, teknisk support
John Olsson, socialchef, § 80

Övriga deltagande

Lars Ekberg, personalchef, § 73
Oskar Sjölund, SYV, § 75
Maria I Larsson, utveckl- o arb markn enh, § 75
A Simanovskaya, utveckl- o arb markn enh, § 74

Utses att justera

Cecilia F Stenlund, ersättare Mikael Abrahamsson

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen tisdag den 15 juni 2021, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

65 - 95

Catrin Björck
Ordförande

Lennart Gustavsson
Justerande

Cecilia F Stenlund
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum

2021-06-08

Anslag sätts upp

2021-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
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§ 65
Dagordning
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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3

2021-06-08
§ 66

Dnr 2021.114/04

Delårsrapport, januari - april 2021 - Kommunstyrelsen
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för tiden
januari - april år 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Delårsrapporten för tiden januari - april år 2021 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. Till nästa kommunstyrelsesammanträde ska avdelningscheferna komma tillbaka med en
åtgärdsplan för att få ekonomin i balans.
BESLUT
- Delårsrapporten för tiden januari - april år 2021 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde godkänns.
- Till nästa kommunstyrelsesammanträde ska avdelningscheferna komma tillbaka med en åtgärdsplan för att få ekonomin i balans.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ella-Marit P, John O, Erik L
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Dnr 2021.115/04

Delårsrapport, januari - april 2021 - Malå kommun
Delårsrapport för perioden januari - april 2021 för Malå kommun har
upprättats av allmänna avdelningen, miljö- och byggavdelningen samt
de kommunala bolagen.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Charlotte Hultdin (S): Delårsrapporten för tiden januari - april år 2021 för
Malå kommun godkänns. Till nästa kommunstyrelsesammanträde ska
avdelningschefer och VD komma tillbaka med en åtgärdsplan för att få
ekonomin i balans.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Delårsrapporten för tiden januari - april år 2021 för Malå kommun godkänns.
- Till nästa kommunstyrelsesammanträde ska avdelningschefer och VD
komma tillbaka med en åtgärdsplan för att få ekonomin i balans.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2021-06-08
§ 68

Dnr 2021.108/04

Budget 2022 - Budgetförutsättningar 2022
Administrativa enheten har upprättat förslag till Budgetförutsättningar
för 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 5/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Budgetförutsättningar för
2022 fastställs med följande ändring. På sida 7 under rubriken Särskilt
riktade insatser ska följande insats läggas till. ”Utreda möjligheterna till
fria arbetskläder för personal inom förskoleverksamhet”. Kommunchefen får i uppdrag att bereda förslag till utveckling av budgetprocessen.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Upprättat förslag till Budgetförutsättningar för 2022 fastställs med följande ändring. På sida 7 under rubriken Särskilt riktade insatser ska
följande insats läggas till. ”Utreda möjligheterna till fria arbetskläder för
personal inom förskoleverksamhet”.
- Kommunchefen får i uppdrag att bereda förslag till utveckling av
budgetprocessen.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2021-06-08
§ 69

Dnr 2021.107/04

Budget 2022 - Skattesats 2022
Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande
år. Skattesatsen för 2021 är 23,35.
Skattesatsen för 2022 ska vara 23,35.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 6/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Skattesatsen för 2022 ska vara 23,35.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Skattesatsen för 2022 ska vara 23,35.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2021-06-08
§ 70

Dnr 2021.106/04

Budget 2022 - Budgetramar 2022 samt budgetplan 2023 - 2025
Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, utifrån
resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar 2022 samt
budgetplan 2023 - 2025
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 7/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Budgetramar 2022 samt budgetplan 2023 - 2025 fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation
att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Budgetramar 2022 samt budgetplan 2023 - 2025 fastställs enligt upprättat förslag.
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2021-06-08
§ 71

Dnr 2021.105/04

Budget 2022 - Investeringsbudgetram 2022 samt investeringsbudgetplan 2023 - 2025
Administrativa enheten har i samarbete med budgetberedningen, utifrån
resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till investeringsbudgetram
2022 samt investeringsbudgetplan 2023 - 2025.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 8/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande:
Investeringsbudgetramar 2022 samt investeringsbudgetplan 2023 2025 fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela
inom budgetramen.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Investeringsbudgetramar 2022 samt investeringsbudgetplan 2023 2025 fastställs enligt upprättat förslag.
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2021-06-08
§ 72

Dnr 2021.104/04

Fastställande av ram för nyupplåning under 2022
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 2022 kommer ca 50 mnkr att nyupplånas.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 9/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsen har under 2022-01-01--1231 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under perioden
med totalt 50 mnkr.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Kommunstyrelsen har under 2022-01-01--12-31 rätt att nyupplåna,
d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 50 mnkr.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2021-06-08
§ 73

Dnr 2021.59/02

Åtgärder med anledning av utredning av arbetsmiljön vid Malå kommunhus
Indikationer om hög arbetsbelastning, oro med anledning av pågående
omorganisation samt otydlig rollfördelning/ansvarsfördelning mellan
tjänstepersoner och politiker har framkommit.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06, § 127 att
- Personalchefen får i uppdrag att utreda arbetsmiljön i kommunhuset.
- Utredningen redovisas i kommunstyrelsen 2021-02-23.
Janne Ask Consulting AB i Arvidsjaur redovisade genomförd utredning
vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30, § 34 att
- Kommunchefen får i uppdrag att utifrån dagens dialog ta fram ett förslag på åtgärder som leder till utveckling av arbetsmiljön i kommunhuset.
- Förslaget redovisas i kommunstyrelsen 2021-06-08.
I dagens sammanträde lyfts frågan om åtgärder utifrån utredningens resultat. Åtgärdsförslaget är framtaget av kommunens ledningsgrupp och
grundar sig på:
1. Janne Ask Consulting AB:s utredning.
2. Synpunkter lämnade under kommunstyrelsesammanträdet 2021-0223.
3. De politiska partiernas inkomna förslag.
4. Synpunkter från facklig organisation samt medarbetare.
Bedömning
Jan Ask utgick i sin utredning från tre huvudområden:
- generell uppfattning om egen arbetsmiljö och samarbete inom och
mellan funktioner
- organisationsförändring för tjänstepersonerna
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kommunchef, personalchef
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- samarbete mellan politisk organisation och förvaltande organisation.
I förslag till åtgärder är utgångspunkten dessa tre områden men tonvikten har lagts på det sista området. Åtgärder utifrån utredningens förslag
samt dialog med de fackliga organisationerna pågår i de två första
områdena som tar upp kommunhusets verksamheter. Ansvariga för
detta arbete är kommunens ledningsgrupp.
Samarbetet politiker och tjänstepersoner
Kommunallagen anger tydligt vad som är kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens uppgifter.
Kommunfullmäktiges arbetsrutiner/regler är beskrivna i ”Arbetsordning
för kommunfullmäktige”, fastställt 2018-10-22, § 7.
Uppgifter som kommunfullmäktige har gett styrelse och nämnder
framgår av ”Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt
kommunstyrelsen”, fastställt 2020-11-30, § 92.
I delegationsförteckningen, fastställd av kommunstyrelsen 2020-11-10,
§ 153 anges vad enskild tjänsteperson och kommunstyrelsens
ordförande har rätt att besluta om.
Hur samarbetet därutöver ska genomföras finns inte beskrivet i några
lagar eller förordningar. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har
utifrån genomförda utbildningar, erfarenhet och forskning sammanställt
ett stödmaterial som finns presenterat på deras hemsida. Där konstateras:
 Att utveckla och leda en kommun är ett gemensamt uppdrag för politiken och verksamheten.
Har man:

Ger det:

 Genom ett gemensamt
fokus
 Tydligt uppdrag
 Ett bra samarbete
 Ett gemensamt ansvar för
helheten i kommunen

Resulterar i:

När alla kommunicerar
samma budskap – en
gemensam bild – samma
berättelse

Då ökar genomslag
och resultat!

 En styrmodell krävs för genomförandet.
Vision

Justeringsmännens sign

Mål

Aktiviteter

Beslutsexpediering

Uppföljning
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2021-06-08

 Politiker styr genom beslut – som fattas i kommunfullmäktige/styrelse/nämnd.
Ansvarsfördelningen politikerna och tjänstepersonerna:

 När samarbetet fungerar då ger det:
En kultur som bygger på
tillit, medskapande och
förnyelse och i slutändan
Ökat genomslag och
resultat för malåborna!
BESLUTSUNDERLAG
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 34/21.
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 31/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
”Förslag till åtgärder - utveckla samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner” antas enligt upprättat förslag. Ledningsgruppen ansvarar för
att vidta åtgärder för arbetsmiljöarbetet i kommunhuset. Uppföljning av
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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åtgärder för arbetsmiljön i kommunhuset lämnas till kommunstyrelsen
2021-11-09.
BESLUT
- ”Förslag till åtgärder - utveckla samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner” antas enligt upprättat förslag.
- Ledningsgruppen ansvarar för att vidta åtgärder för arbetsmiljöarbetet
i kommunhuset.
- Uppföljning av åtgärder för arbetsmiljön i kommunhuset lämnas till
kommunstyrelsen 2021-11-09.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr

14

Dnr 2021.92/10

Information om genomförda insatser år 2020 samt uppdaterad projektbeskrivning år 2021 - projektet Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun, 1,76-medel
Projektet ”Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun” har bedrivits under åren 2018 - 2020, vilket möjliggjorts tack vare
det statliga stödet som uppgick till 1,7 miljoner SEK/år under en treårsperiod. Malå kommun var en av de 39 kommunerna som erhöll statsstödet. Prioriterade kommuner har geografiska och demografiska utmaningar och är i behov av att utveckla sitt näringsliv och förbättra företagsklimatet.
Malå kommun liksom andra kommuner har formulerat insatserna i projektplaner med prioriteringar för utveckling av näringslivet och företagsklimatet (dnr 2021.92/10), och vi har först därefter erhållit utbetalningen
för 2018. Sedan har kommunerna fått de årliga utbetalningarna efter inlämnade och godkända lägesrapporter och ekonomiska redovisningar
för föregående års medel.
Verksamhetsansvarig på utvecklingsavdelningen (nuvarande utvecklings- och arbetsmarknadsenheten) Anna-Karin Horney är projektledare.
Styrgrupp i projektet utgörs av representanter för utvecklingsgruppen,
d v s kommunstyrelsens ordf, kommunstyrelsens vice ordf, kommunstyrelsens andre vice ordf, oppositionspolitiker (L), kommunchef, utbildningschef och tre näringslivsrepresentanter: Björn Larsson/Arctic Bus,
Jonny Falk/GuidelineGeo, Ann-Charlotte Renström/Gädde Herrgård
Redovisningsbyrå. Styrgruppen sammanträder 3 - 4 ggr/år.
I detta ärende informeras kommunstyrelsen om genomförda och till Tillväxtverket redovisade insatser under år 2020.
Inom ramen för projektet har vi under år 2020 prioriterat att genomföra
insatser som stärker det befintliga lokala näringslivet, ett antal aktiviteter
med ungdomar (18 - 35 år) som målgrupp. I samverkan med näringslivet har vi bidragit till att marknadsföra Malå som bygd att bo, leva och
verka i, ökad attraktionskraft. Ett viktigt fokusområde är kompetensförsörjning. Insatser inom attityder till företagande och vårt kommunala bemötande/processer kopplade till service och aktuell myndighetsutövning
har genomförts. Vi har genomfört ett flertal planerade satsningar och
aktiviteter trots pandemin och dess effekter. Det som inte var möjligt att
genomföra har vi flyttat fram till år 2021.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ledn grp/Jim Lundmark,
Anna-Karin Horney
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I början av 2021 informerade Tillväxtverket Malå kommun och övriga 38
kommuner att verksamheten i projektet kan fortgå. Nya medel för år
2021 har tillskjutits av regeringen.
Tillväxtverket har beviljat ytterligare medel, högst 1 760 000 kronor till
Malå kommun enligt uppdrag 2.4 i Tillväxtverkets regleringsbrev för
2021 (N2020/03086), för att bedriva den verksamhet som anges i tidigare lämnat beslut 2018-07-05 "Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun". Ändringsbeslutet innebär att verksamheten
kan fortgå under 2021 och att kommunen tillförs ytterligare 1 760 000
kronor utöver de redan beviljade 5 782 564 kr under 2018 - 2020. Utbetalning baseras på godkända bidragsgrundande kostnader och rekvirering av 2021 års medel ska föregås av godkänd lägesrapportering av
stödets användning och genomförda insatser under 2020. I samband
med lägesrapportering måste kommunen leverera en uppdaterad projektbeskrivning för 2021. Där beskrivs utmaningar inför 2021 samt plan
för hur statsbidraget ska användas under 2021 för att stärka företagsklimatet i kommunen.
I detta ärende redovisas den uppdaterade projektbeskrivningen för
2021. Utgångspunkter i den är Regional Utvecklingsstrategi i Västerbotten 2021 - 2030, Översiktsplan för Malå kommun 2030, arbetsmaterialet
till Lokal Utvecklingsstrategi 2021 - 2025, Handlingsplan för förbättrat
näringslivsklimat i Mala kommun 2018 - 2021.
Val av planerade insatser grundar sig i svaren som vi har erhållit från
företagare i Malå genom en enkät: "Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun 2021" (undersökningen genomfördes i januari - februari 2021).
Vidare har vi inhämtat utvärderarna vid Linköpings Universitet analysmodell: behov – insats – effekt.
Den uppdaterade projektbeskrivningen är insänd till Tillväxtverket i februari och godkänd av Tillväxtverket, styrgruppen i projektet, d v s utvecklingsgruppen samt företagsrepresentanterna var för sig.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Information om genomförda insatser inom ramen för projektet under år 2020 i form av lägesrapport noteras. Information om uppdaterad projektbeskrivning för år 2021 och med dess utmaningar, plan, aktiviteter och resursfördelning noteras.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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BESLUT
- Information om genomförda insatser inom ramen för projektet under år
2020 i form av lägesrapport noteras.
- Information om uppdaterad projektbeskrivning för år 2021 och med
dess utmaningar, plan, aktiviteter och resursfördelning noteras.
-----
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Blad nr
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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 tjänstepersonnivå. 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 AB har inkommit med synpunkter, vilka i möjligaste mån har beaktats. Innehållet i
LUS har samordnats med Malå kommuns integrationsstrategi och med
förslaget till reviderad Serviceplan för Malå kommun samt med Malå
kommuns yttrande över ny Regional Livsmedelsstrategi, som är under
framtagande av Region Västerbotten. LUS ska vara vägledande i utvecklingsarbetet fram till 2030, Malå - en attraktiv kommun där 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.
Bedömning
En lokal utvecklingsstrategi är en vägvisare. Processen och strategin
bygger på en gemensam syn på kommunens mål, behov och prioriteringar, 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.
Vi tillsammans, med olika aktörer/parter utanför den egna kommunorganisationen, är Malå, en kommun där olikheter skapar utvecklingskraft.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 32/21.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Anna-Karin Horney

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-06-08

Blad nr
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Utbildningsutskottets protokoll, § 10/21.
Sociala utskottets protokoll, § 9/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Cecilia F Stenlund (L): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning, där det bör framgå om
mätetalen är lokala eller kommer från Kolada, och säkerställa att samtliga verksamheter kan följa upp mätetalen.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslag på frågan om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras, och finner att ärendet ska återremitteras.
BESLUT
- Ärendet återremitteras för ytterligare beredning, där det bör framgå om
mätetalen är lokala eller kommer från Kolada, och säkerställa att samtliga verksamheter kan följa upp mätetalen.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad nr

19

2021-06-08
§ 76

Dnr 2021.81/04

Återkoppling till kommunrevisionens grundläggande granskning 2020
och rekommendationer – Kommunstyrelsen
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen
ska granska alla styrelser och nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten enligt fullmäktiges
uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten
inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Granskningen omfattar följande granskningsområden.
1. Styrning, kontroll och åtgärder
2. Måluppfyllelse för verksamheten
3. Måluppfyllelse för ekonomin.
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till
styrelsen.
 Att styrelsen genomför och dokumenterar en risk- och sårbarhetsanalys inom ramen för internkontrollarbetet, i linje med fullmäktiges
reglemente för internkontroll. Riskanalysen bör vara heltäckande, vilket möjliggör en heltäckande internkontrollplan.
 Att uppföljning av internkontroll i högre grad fokuserar på analys av
avvikelser. Analys av avvikelser är en förutsättning för att styrelsen
ska kunna vidta åtgärder för att komma till rätta med påvisade avvikelser.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 33/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Kommunchefen får i uppdrag att genomföra och dokumentera en riskoch sårbarhetsanalys inom ramen för internkontrollarbetet. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram regler för hantering av jävsfrågor mellan
kommunstyrelsen och de kommunalägda bolagen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
- Kommunchefen får i uppdrag att genomföra och dokumentera en riskoch sårbarhetsanalys inom ramen för internkontrollarbetet.
- Kommunchefen får i uppdrag att ta fram regler för hantering av jävsfrågor mellan kommunstyrelsen och de kommunalägda bolagen.
-----
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Kommunstyrelsen
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2021-06-08
§ 77

Dnr 2021.94/00

Fastställande av Serviceplan 2021 - 2022 för Malå kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 109 att fastställa Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun. Eftersom uppföljningen av planen
visade på att implementering och genomförande kan utvecklas och att
pandemin påverkat möjligheten till dialog har en revidering, med föregående plan som grund, gjorts inför perioden 2021 - 2022. Med bakgrund
av kommunstyrelsens målsättning ”att det ska finnas goda möjligheter
för invånare att vara delaktiga och få insyn i kommunala verksamheter”
har en ambition varit att begränsa planen i omfång och förtydliga åtgärderna.
Delmålen föreslås även fortsättningsvis vara:
 Säkerställa att grundläggande kommersiell service finns i den strategiska serviceorten Malå samhälle och serviceorten Adak.
 Bibehålla och utveckla Malå och utveckla Adak.
BESLUTSUNDERLAG
Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 34/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun upphör att gälla. Serviceplan
2021 - 2022 för Malå kommun fastställs.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun upphör att gälla.
- Serviceplan 2021 - 2022 för Malå kommun fastställs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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Dnr 2021.83/10

Ärendeberedningens arbetsformer och arbetssätt
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-23, § 23 att:
- Kommunchefen bereder ett ärende till kommunstyrelsens sammanträde i juni om ärendeberedningens arbetsformer och arbetssätt.
Ärendeberedningen består av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, kommunchef, kommunsekreterare och
två nämndsekreterare. Kommunstyrelsens ordförande leder mötet.
Ärendeberedningen tar upp aktuella frågor inom kommunens organisation. Vid speciella behov kallas tjänstepersoner in för att informera om
aktuella frågor.
Ärendeberedningen har möte varje måndag kl 8.00 - 9.00. På mötet
förs mötesanteckningar som läggs ut i den gemensamma mappen G:.
Ärendeberedningens huvudsakliga uppgift är att bereda inkomna handlingar. Ärendeberedningen är inget beslutande organ.
I ärendeberedningen tas aktuella frågor upp och dessa frågor kan i sin
tur komma att handläggas som ett ärende av berörd tjänsteperson. Presidiet fördelar sina uppdrag i inkomna inbjudningar till konferenser och
möten.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 35/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Ärendeberedningens uppgift är att bereda inkomna skrivelser och ärenden. Ärendeberedningen har ingen beslutanderätt annat än till vilken
handläggare som ett ärende ska skickas till.
BESLUT
- Ärendeberedningens uppgift är att bereda inkomna skrivelser och
ärenden.
- Ärendeberedningen har ingen beslutanderätt annat än till vilken handläggare som ett ärende ska skickas till.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2021.96/10

Brottsförebyggande åtgärder under hösten 2021, tillsammans med
räddningstjänsten
Lokalpolisområde Skellefteå och Malå kommun har lovat att tillsammans arbeta för att öka den upplevda tryggheten i Malå kommun. För
att ytterligare öka det brottsförebyggande arbetet ska en samverkan påbörjas mellan Polis och räddningstjänsten i Malå som innebär att räddningstjänsten patrullerar i Malå samhälle under augusti och september
2021 (inga ingripanden kommer att göras utan det handlar om informationsspridning mellan myndigheter).
Det kommer att bli en ökad kostnad (med max 25 000 kr) för räddningstjänsten de gånger de patrullerar under augusti och september 2021.
Kommunstyrelsen tar den ökade kostnaden.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 37/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsen tillsammans med räddningstjänsten ska jobba med brottsförebyggande åtgärder under hösten
2021. Kostnaden (max 25 000 kr) belastar verksamhet 101 - Kommunstyrelsen. Budgeten för verksamhet 92021 - Kommunstab, minskas
med 25 000 kronor. Återrapportering av insatserna sker vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-05.
BESLUT
- Kommunstyrelsen tillsammans med räddningstjänsten ska jobba med
brottsförebyggande åtgärder under hösten 2021.
- Kostnaden (max 25 000 kr) belastar verksamhet 101 - Kommunstyrelsen.
- Budgeten för verksamhet 92021 - Kommunstab, minskas med 25 000
kronor.
- Återrapportering av insatserna sker vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-05.
----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och byggnämnden, ekonomi, Inger Selin
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Dnr 2021.101/10

Information om anmälan enligt lex Maria
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) handlägger anmälningar enligt
lex Maria, socialstyrelsen har ansvaret för föreskriften. En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig
sjukdom enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Anmälan ska vara
IVO tillhanda snarast efter inträffad händelse. Anmälan görs av anmälningsansvarig, det vill säga befattningshavare som vårdgivare utsett att
svara för anmälningsskyldigheten enligt lex Maria.
Information ges om ett patientfall - Brist på fysisk undersökning i initialt
skede, missad fraktur. Händelsen är utredd och och anmäld till IVO enligt lex Maria.
BESLUTSUNDERLAG
Oksana Renströms tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Oksana Renström
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Dnr 2021.113/60

Redovisning till huvudmannen av anmälningar om kränkande behandling
Skollagen (6 kap 10 §) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin
tur har skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs av skolchef och redovisas för kommunstyrelsen.
Från och med den 1 januari till och med den 10 maj 2021 har 15 anmälningar om kränkande behandling inkommit till utbildningsavdelningen.
Samtliga 15 anmälningar finns inom grundskolans verksamheter. 13 av
15 anmälda ärenden är avslutade. Mer detaljerad information om de aktuella anmälningarna redovisas i statistikrapporten.
BESLUTSUNDERLAG
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av anmälningar om kränkande
behandling noteras.
BESLUT
- Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Erik Lindblom
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2021-06-08
§ 82

Dnr 2021.37/04

Ansökan om verksamhetsbidrag för året 2022 - Bris region Nord
Bris region Nord ansöker om bidrag från Malå kommun för år 2022, totalt 7 000 kronor. Bris arbetar för att barnkonventionen ska efterföljas
och att barn bl a ska vara fri från mobbning, självskadebeteende till oro
över missbrukande föräldrar och ha en framtidstro.
Bris:s vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett
samhälle där barnets rättigheter tillgodoses. Bris arbetar för att stärka
barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster
hörda. Verksamheten drivs av insamlade medel och möjligheten att
hjälpa barn står i direkt relation till det ekonomiska stöd som inkommer.
Bedömning
Eftersom bidragen från kommunerna är en förutsättning för Bris:s verksamhet görs bedömningen att ett bidrag för 2022 ska beviljas.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande
Allmänna utskottets protokoll, § 36/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Hultdin (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Bris region Nord beviljas ett bidrag för år 2022 på 7 000 kronor. Bidraget belastar verksamhet 101 - Kommunstyrelsen.
Mikael Abrahamsson (S): Ansökan avslås.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael Abrahamssons förslag.
Omröstning begärs.
FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING
Den som bifaller Petter Hultdins förslag röstar ja.
Den som bifaller Mikael Abrahamssons förslag röstar nej.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Bris region Nord, Jim Lundmark
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OMRÖSTNINGSRESULTAT
Ja-röster:

Siv Stenberg (V), Petter Hultdin (V) och Cecilia F Stenlund
(L).

Nej-röster:

Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S), Charlotte
Hultdin (S), Stefan Larsson (ML) och Arne Hellsten (ML)

Avstår:

Lennart Gustavsson (V)

Med 3 ja-röster, 5 nej-röster och 1 som avstår från att rösta, bifaller
kommunstyrelsen Mikael Abrahamssons förslag.
BESLUT
- Ansökan avslås.
----RESERVATION
Petter Hultdin (V) och Siv Stenberg (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Petter Hultdins förslag.
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Dnr 2021.82/04

Ansvarsfrihet år 2020 för direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap
Inland - Akademi Norr
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr har upprättats och fastställs av direktionen.
Kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun har att pröva
frågan om ansvarsfrihet.
Av revisionsrapporten framgår att revisorerna föreslår att direktionen för
Kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet.
Det finns inga erinringar mot direktionen eller revisionsrapporten, varför
ansvarsfrihet bör beviljas.
BESLUTSUNDERLAG
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 40/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap Inland ansvarsfrihet för år 2020.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap
Inland ansvarsfrihet för år 2020.
-----
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2021-06-08
§ 84

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 utbildningar/konferenser där det tillkommer en kostnad (såsom deltagaravgifter, arvoden och förlorad arbetsförtjänst) för ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Att göra en utbildningsplan är svårt då
man inte i dagsläget vet vilka utbildningar som kommer att erbjudas under 2022. Ett förslag är att avsätta 50 tkr till nedanstående.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Utbildningsutskottet
Sociala utskottet

UTBILDNINGSPLAN
Aktivitet
Ansvarig
Kommunallagen
Kommunsekr
Tillsynsutbildning Kommunsekr
Ordförandeträffar Avdelningschef
Ordförandeträffar Avdelningschef
Ordförandeträffar Avdelningschef

Budget
30
5
5
5
5

BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 30/21.
Utbildningsutskottets protokoll, § 9/21.
Sociala utskottets protokoll, § 8/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Utbildningsplanen godkänns med följande
ändring. Texten i utbildningsplanens aktivitetsfält tas bort.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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BESLUT
- Utbildningsplanen godkänns med följande ändring. Texten i utbildningsplanens aktivitetsfält tas bort.
-----
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Dnr 2021.74/04

Fastställande av arvode och ersättning till politiker i Trepartens renhållningsnämnd
Treparten är den för Sorsele, Malå och Norsjö gemensamma nämnden
för insamling av hushållsavfall. Det senaste avtalet mellan kommunerna
tecknades 2011. Kommunerna har för avsikt att teckna ett nytt avtal under 2021. När Treparten bildades bestod dess politiska organisation av
kommunalråd eller på annat sätt redan avlönade politiker. Över tid har
de politiska organisationerna förändrats.
Under 2020 tjänstgjorde Sorseles politiker som ordförande för Trepartsnämnden. Denna politiker saknade rätt till deltidsarvode från hemkommunen under perioden. På begäran om ersättning för fullgjort arbete inom nämnden hänvisar Sorsele kommun till att det är värdkommunen för
nämnden, d v s Norsjö kommun som ska utge ersättning.
Sorseles tjänstgörande politiker saknar till följd av detta arvode för
2020. Ett reglemente bör fastställas för 2020 - 2022 och ersättning bör
därefter utbetalas retroaktivt till den politiker som tjänstgjort utan ersättning.
Nämnden föreslår att ersättning ska hanteras enligt Norsjö kommuns
antagna reglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019 - 2022.
Procentsats för uppdraget som ordförande i Trepartens renhållningsnämnd saknas dock i beloppsbilagan och en skrivelse lämnas därför till
alla deltagande kommuner att godkänna arvodesnivån då det i annat
fall skulle vara de tjänstgörande politikerna själva som beslutar om sin
ersättning.
BESLUTSUNDERLAG
Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 39/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Procentsatsen för uppdraget som ordförande i Trepartens renhållningsnämnd sätts till 5 % (150 kr/tim) av det för året aktuella grundarvodet
enligt beloppsbilagan till Norsjös reglemente. Om tjänstgörande politiker
redan erhåller hel- eller deltidsarvode från hemkommunen ska ingen ytterligare ersättning utgå från Treparten. I övrigt ska Norsjö kommuns
antagna reglemente gälla i sin helhet för utbetalning av ersättningar för
politiker inom Treparten. De ersättningar som betalas ut från Treparten
via Norsjö kommun ska märkas med en aktivitet för respektive kommun
Justeringsmännens sign
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så att faktisk kostnad i slutändan belastar berörd politikers hemkommun.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Procentsatsen för uppdraget som ordförande i Trepartens renhållningsnämnd sätts till 5 % (150 kr/tim) av det för året aktuella grundarvodet enligt beloppsbilagan till Norsjös reglemente.
- Om tjänstgörande politiker redan erhåller hel- eller deltidsarvode från
hemkommunen ska ingen ytterligare ersättning utgå från Treparten.
- I övrigt ska Norsjö kommuns antagna reglemente gälla i sin helhet för
utbetalning av ersättningar för politiker inom Treparten.
- De ersättningar som betalas ut från Treparten via Norsjö kommun ska
märkas med en aktivitet för respektive kommun så att faktisk kostnad i
slutändan belastar berörd politikers hemkommun.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021.87/04

Utbetalning av partistöd 2021 - Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 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 använts 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 året, dels 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.
Allmänna utskottets protokoll, § 41/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Arbetarpartiet Socialdemokraterna.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Arbetarpartiet Socialdemokraterna.
-----
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Dnr 2021.88/04

Utbetalning av partistöd 2021 - Malålistan
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 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 använts 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 året, dels 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.
Allmänna utskottets protokoll, § 42/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 14 800 kr betalas ut till Malålistan.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 14 800 kr betalas ut till Malålistan.
-----
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Dnr 2021.89/04

Utbetalning av partistöd 2021 - Vänsterpartiet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 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 använts 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 året, dels 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.
Allmänna utskottets protokoll, § 43/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Vänsterpartiet.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Vänsterpartiet.
-----
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Dnr 2021.90/04

Utbetalning av partistöd 2021 - Centerpartiet Malå
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 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 använts 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 året, dels 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.
Allmänna utskottets protokoll, § 44/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 3 700 kr betalas ut till Centerpartiet.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 3 700 kr betalas ut till Centerpartiet.
-----
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Dnr 2021.91/04

Utbetalning av partistöd 2021 - Liberalerna i Malå
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 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 använts 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 året, dels 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.
Allmänna utskottets protokoll, § 45/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande:
Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 11 100 kr betalas ut till Liberalerna.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 11 100 kr betalas ut till Liberalerna.
-----
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Dnr 2021.97/70

Upphörande av bidrag, Anonyma Alkoholister
Omsorgsnämnden beslutade 2004-02-11, § 15 att bevilja bidrag till hyra, el samt fast telefon för organisationen Anonyma Alkoholister. Lägenheten de hållit till i, ligger på Furugatan 7 A och har använts tillsammans med kommunens öppenvård samt familjebehandling. Lägenheten
ska renoveras från och med 2021-05-16 och ska därför vara tömd innan
arbetet kan börja.
Öppenvården är inte längre i behov av lokalen och Anonyma Alkoholister har möjlighet att ordna med egen lokal utan kommunala medel.
Avtalet för lägenheten sägs upp och Anonyma Alkoholister ordnar med
egen lokal. Detta ger positiv ekonomisk effekt för kommunstyrelsen
samtidigt som det inte påverkar Anonyma Alkoholisters verksamhet
nämnvärt.
BESLUTSUNDERLAG
John Olssons tjänsteutlåtande.
Sociala utskottets protokoll, § 10/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till sociala utskottets förslag, lydande: Bidrag till Anonyma Alkoholister upphör och lägenheten sägs upp.
BESLUT
- Bidrag till Anonyma Alkoholister upphör och lägenheten sägs upp.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

John Olsson
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Dnr 2021.93/73

Godkännande av Patientsäkerhetsberättelsen 2020
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1
mars varje år ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse av vilken det
ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
och vilka resultat som uppnåtts.
För att bedriva säker vård av god kvalitet har äldreomsorgen riktlinjer
och rutiner till hjälp. Ett förebyggande arbetssätt eftersträvas för att
minska antalet vårdskador.
Varje år genomförs en kvalitetsmätning under vecka 46 i samtliga inlandskommuner i Västerbottens inland. Detta görs för att jämföra kommunernas kvalitet och om möjligt dra nytta av goda resultat. I MASnätverket samarbetar kommunerna för att förbättra kvaliteten i kommunernas hälso- och sjukvård.
Under 2020 har man inom Malå kommuns äldreomsorg arbetat med att:
 Förbättra kvaliteten av avvikelseutredningar. Gäller framför allt analys, åtgärd och återkoppling
 Fortsätta med egenkontroller hygien, nattfasta, basala hygienrutiner
 Fortsätta med implementering och användandet av nationella kvalitetsregister på ett systematiskt sätt samt använda resultaten på enheterna
 Genomföra arbete med fördjupade läkemedelsgenomgångar enligt
Västerbottensmodellen.
Förbättringar har skett på flera områden, men det finns fortfarande en
del brister. Avvikelseutredningar och uppföljningar har förbättrats med
införandet av kvalitetsråd på fyra enheter från januari 2019. Detta kan
förhoppningsvis bidra till reflektioner över uppkomna resultat/analyser
och leda till förbättringar.
Arbetet med att höja kvaliteten på vården fortsätter under 2021, med
fokus på att:




Justeringsmännens sign

Fortsätta med egenkontroller av nattfasta och basala hygienrutiner
Se över fallprevention
Förbättra följsamheten för SIP-träffar
Skydda våra äldre mot Covid-19.
Beslutsexpediering

Oksana Renström

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-06-08

Blad nr

40

BESLUTSUNDERLAG
Oksana Renströms tjänsteutlåtande.
Sociala utskottets protokoll, § 7/21.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till sociala utskottets förslag, lydande:
Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år 2020 godkänns.
BESLUT
- Patientsäkerhetsberättelsen för Malå kommun år 2020 godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 93
Ordföranden informerar
Överläggningar SGU
Uppföljningsmöte med SGU:s ledning inklusive GD. Huvudsakligt syfte
är att följa upp rapporten från 2017 samt att genomföra regelbundna
möten. Förhoppningsvis kan GD i närtid genomföra ett fysiskt möte i
Malå.
Träff Tillväxtverket
Utifrån kommunstyrelsens beslut om projektet Decennium deltog Malå i
ett möte med Tillväxtverket avseende framtida finansiering av näringslivsutveckling i 39 kommuner. Inspel i budgetarbetet har skett där det
äskas om en treårig satsning motsvarande 2 miljoner/år. Troligen krävs
tydlighet vad gäller kommunövergripande samverkan.
Möte Skellefteåregionen
Mötet handlade om framtida gymnasiesamverkan. Kommunala beslut
kommer att krävas i närtid.
Möte Region 10
Uppföljning av/diskussion om inspel rörande strandskydd, skogsutredning, bankflytt, Decennium, framtida forskningsprojekt, FTI, statlig service, planerade uppvaktningar, räddningstjänst, avfallshantering, gemensamma ekonomisystem, drivmedelsanläggningar samt ”God och
nära vård”.
Möte Region Västerbotten
Regelbundna träffar med verksamhetsansvarig på Malå sjukstuga sker.
Satsningen på ”doktor Mikael” fortsätter. Personalsituation är besvärlig.
Utvecklat samarbete med kommunen kan behövas.
Uppföljning brand
Veckovisa träffar sker mellan centrala kommunala tjänstepersoner och
de företag som drabbats av industribranden. Syftet är att kommunen
ska agera samstämmigt och transparant.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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2021-06-08
§ 94
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 mottagare av kultur- och ledarstipendium

Allmänna utskottet

Beslut om tjänstledighet över 12 månader

Allmänna utskottet

1.2 Fastställande av delegationsförteckningen på verksamhetsnivå

Jim Lundmark

Beslut om Registreringslotteri

Nina Olofsdotter

Anställning och lönesättning av personal
efter samråd med personalchef

Lars Grundberg
Maria Larsson
Eva Oskarsson

Besluta i ärenden rörande lön och anställ- Lennart Gustavsson
ningsförhållanden etc efter rekommendation, som framgår av cirkulär, från Sveriges
Kommuner och Regioner
Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark

Lars Grundberg

Bevilja/avslå kulturbidrag samt fritidsbidrag inom fastställd budgetram

Gunnar Harr
Lars Grundberg

4.14 Omsättning av kommunens lån, d v s Jim Lundmark
låna upp belopp motsvarande belopp på de
lån som förfaller, samt lån inom ramen för
internbanken
I ärenden, som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas, beslutar ordföranden, med vice ordförande som ersättare

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Lennart Gustavsson

Utdragsbestyrkande
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11.1 Godkännande av faderskapsbekräftel- Agnes Ljung
se
13.2 Beslut om bistånd i form av särskilt
boende

Ulrika Grensell

14.2 Biträde av personlig assistent

Lena Holmgren

10.1 Beslut om att inleda utredning om
skäl för tvångsvård

Angelica Mörtzell

8.6 Beslut om att inleda vuxenutredning

Angelica Mörtzell

8.6 Beslut om att inleda barnutredning

Angelica Mörtzell
Jeanette Norberg
Mia Hultdin

13.5 Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet

Ulrika Grensell

13.4 Beslut om bistånd i form av avlastningsplats/växelvård m m

Ulrika Grensell

13.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst Ulrika Grensell
8.11 Beslut om öppenvård

Jeanette Norberg
Angelica Mörtzell
Mia Hultdin

8.3 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver
försörjningsstöd

Angelica Mörtsell
Stefan Lundgren
Elisabeth Nordström

8.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd

Angelica Mörtsell
Jeanette Norberg
Agnes Ljung
Stefan Lundgren
Mia Hultdin
Elisabeth Nordström

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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BESLUT
- Delegationsbesluten är anmälda.
-----
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Beslutsexpediering
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§ 95
Redovisning av meddelanden
Malå kommun/Kommunchefen

Svarskrivelse till Kristineberg Fritid ek förening - Ansökan om driftstöd till Fritidscentrat i Kristineberg

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd

Beslut 210331, § 38 - Information gällande budget
2021
Beslut 210510, § 43 - Delårsrapport jan - apr 2021
för miljö- och byggnämnden

Malåbostaden AB

Beslut 210519, § 10 - Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2020
Beslut 210519, § 11 - Delårsrapport

Malå Energi- och Industri AB

Beslut 210518, § 9 - Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2020
Beslut 210518, § 11 - Delårsrapport

Justeringsmännens sign

PriceWaterhouseCoopers (PWC)

Grundläggande granskning
- Trepartens renhållningsnämnd

Barn- och elevombudet

Beslut 210430 - Föreläggande att senast 210909
vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka
kränkande behandling uppfylls

Kulturrådet

Beslut 210511 - Läs- och
litteraturfrämjande insatser,
första fördelningstillfället
2021
Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Beslut 210511 - Statsbidrag
till kommuner som bedriver
kulturskoleverksamhet,
kommunernas egna satsningar för läsåret 2021/22
Länsstyrelsen i Västerbottens län

Beslut 210512 - Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Hitta ut i
Malåbygdens natur
Beslut 210512 - Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Handikappanpassat vindskydd Laggträsket

Norsjö kommun/Trepartens renhållningsnämnd

Protokoll 210309

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Beslut 210510, § 51 - Delårsrapport per 30 april 2021
Protokoll 210510, 210413

Region Västerbotten/Primärkommunala
beredningen

Protokoll 210429

Region Västerbotten/Samråd vård och
omsorg

Protokoll 210319, 201211,
201016

Region Västerbotten/Länssamverkansgruppen

Protokoll 210505, 210219,
201120, 200911

Region Västerbotten/Beredningen för regional utveckling

Protokoll 210519, 210415

Samordningsförbundet Södra Lappland

Protokoll 210423

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

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

