
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-02-22 (51) 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 14.20 
 
Ajournering Kl 09.20 - 09.35 Kaffe 
 Kl 11.05 - 11.08 
 Kl 12.00 - 13.00 Lunch 
 Kl 13.00 - 13.30 Revisorerna inf o ställer frågor om grundläggande granskning 
 
Beslutande Lennart Gustavsson (V) 
 Siv Stenberg (V) 
 Anna-Stina Bergström (V), ersättare för Petter Hultdin (V) 
 Mikael Abrahamsson (S) 
 Ylva Olofsson (S) 
 Charlotte Hultdin (S), ersättare för Jeanette Norberg (S) 
 Cecilia F Stenlund (L) 
 Stefan Lundgren (L) 
 Arne Hellsten (ML) 
 
Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Maria I Larsson, kulturansv, § 19,23-24,26 
 Catrin Björck, sekr Lars Ekberg, HR-chef, § 20-21 
 Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 4 Johnny Önnerlöv, VD Meni AB, § 22 
 Andrea Larsson, ekonom, § 4 Alva Morén, förslagsställare, § 24 
 Erik Lindblom, skolchef, § 5 Per Bertilsson, gator/vägar, § 25 
 Lisa Nilsson, kommunsekr, § 6 Britt-Marie Sellman (S), ej tjg ersättare 
 A-K Horney, utveckl-/arb markn chef, § 12,18-19,23-24,26-27 
 
Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Ylva Olofsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag den 3 mars 2022, kl 13.00 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 3 - 31 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Lennart Gustavsson    
      
 Justerande     
  Cecilia F Stenlund    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-02-22 
 
Anslag sätts upp  2022-03-03 Anslag tas ner 2022-03-25 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 3     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande änd-
ring. 
 
Utgår: * Information om kommunstyrelsens verksamhetsbudget 2022 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns med följande ändring. 
 

Utgår: * Information om kommunstyrelsens verksamhetsbudget 2022. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 4    Dnr 2022.26/04 
 
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2021 
 
Administrativa enheten har upprättat verksamhetsberättelse för verk-
samhetsområdet år 2021. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 
2021 godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 5    Dnr 2022.19/04 
 
Redovisning av mätetal kopplade till kommunstyrelsens fastställda mål 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-09, § 136: 
 
- Mätetalen kopplade till fastställda mål redovisas i kommunstyrelsens 

första sammanträde 2022. 
 
Avdelningscheferna har tillsammans med andra medarbetare arbetat 
med att ta fram mätetal kopplade till kommunstyrelsens mål för 2022. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. Mätetalen fastställs. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
- Mätetalen fastställs. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Jim Lundmark, Ella-Marit Pilto, 
Erik Lindblom, John Olsson 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 6    Dnr 2022.3/10 
 
Uppföljning av internkontroll 2021 - Kommunstyrelsen 
 
Varje nämnd/styrelse är skyldig att styra och löpande följa upp systemet 
för den interna kontrollen inom nämndens/styrelsens verksamhetsområ-
de. Nämnden/styrelsen ska som grund för sin styrning genomföra risk-
bedömningar för sin verksamhet. Plan för internkontroll 2021 har upp-
rättats och uppföljning har skett inom de områden som innefattas av 
planen.  
 
Berörda avdelningschefer har genomfört kontroller för respektive verk-
samhet, och resultaten har sammanställts. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 5/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Uppföljning av internkontroll 2021 godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Uppföljning av internkontroll 2021 godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 7    Dnr 2022.12/04 
 
Avsättning av investeringsmedel - Utredningar av äldreboenden, sim-
hall, samordnad fastighetsförvaltning samt tillagningsköket Grytan  
 
I kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-09 informerades om att ett 
antal utredningar måste göras. 
 
Utredning av lokalförsörjning inkl äldreboenden 
 
En arbetsgrupp har arbetat med frågan under våren och kommit till in-
sikten att det behövs investeringsmedel/projektmedel för att gå vidare i 
frågan.  
 
Utredning byggnation simhall/sporthall/utebad 
 
En arbetsgrupp har arbetat med frågan och kommit till insikten att det 
behövs investeringsmedel/projektmedel för att gå vidare i frågan.  
 
Samordnad fastighetsförvaltning 
 
En arbetsgrupp har arbetat med frågan under 2017. Kommunfullmäkti-
ge beslutade 2018-03-05, § 7 i ärendet ”Utredning om samordnad fas-
tighetsförvaltning”:  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30, § 184 lydande: Malå kom-

muns samlade fastighetsskötsel ska bedrivas av Malåbostaden AB. 
Verkställandet av beslutet att den samlade fastighetsskötseln ska be-
drivas av Malåbostaden AB avvaktas tills att översynen av Malåbosta-
den AB och kommunstyrelsen är klar, dock senast 2018-01-01. upp-
hävs. 
 

- Utredningens alternativ 1 (Kommunen fortsätter som idag) ska gälla. 
 
Tillagningsköket Grytan 
 
Under ett flertal år har byggnaden och tillagningsköket genomgått flera 
underhållsåtgärder för att klara av de krav som ställs på ett tillagnings-
kök. Nu har det framkommit att vägs ände är nådd både för tillagnings-
köket och byggnaden. 
 
Bedömning 
 
För att utreda ovanstående ärenden behöver Malå kommun anlita ex-
terna resurser för att klara av de komplexa frågor som kan komma att 
uppstå. Dessutom är tidsaspekten ett faktum om Malå kommun i närtid 
ska kunna göra klart de utredningar som behövs. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Storleken på ansökan om investeringsmedel är svår att säga i dagslä-
get men erfarenheten visar att en projektering av en byggnation ligger 
på ca 10 – 15 % av totalinvesteringen. 
 
Med detta som ett första underlag föreslår föredraganden att kommun-
fullmäktige i ett första läge avsätter 2 mnkr för att starta de utredningar 
som behövs. 
 
Kommunstyrelsen kommer att bli informerad om arbetets gång i sina 
sammanträden under våren. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 3/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Investeringsmedel på 2 mnkr avsätts till utred-
ningar av äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning och 
tillagningsköket (Grytan). Kommunchefen får i uppdrag att i kommunsty-
relsens sammanträde 2022-03-29 redovisa förslag till projektplan. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Investeringsmedel på 2 mnkr avsätts till utredningar av äldreboenden, 

simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillagningsköket (Grytan). 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att i kommunstyrelsens sammanträde 

2022-03-29 redovisa förslag till projektplan. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 8    Dnr 2022.6/04 
 
Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 
 
Alla investeringsprojekt är inte färdigställda under 2021 och medel be-
höver flyttas över från år 2021 till 2022. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 6/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Lina Dahlbäck, Rune Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 9    Dnr 2022.5/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för 
kommunstyrelsen 2022. Det som tillkommit i planen är: 
 
- Investering i byggande av fibernät Lövberg - Näsliden 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 7/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 upphör 
att gälla. Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns.  
 
BESLUT 
 
- Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 upphör 

att gälla. 
 

- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Rune Nilsson 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 10    Dnr 2022.7/00 
 
Fastställande av Informationssäkerhetsinstruktion Användare (InfoSäkI 
A), version 2.1  
 
Förändringar i hur vi lagrar dokument och användandet av Teams och 
OneDrive gör att instruktionerna för informationssäkerhet användare 
måste revideras. 
 
Bedömning 
 
För att användarna ska få en korrekt information om var information ska 
lagras så måste detta dokument uppdateras. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Rune Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 8/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
InfoSäkI A, version 2.1 fastställs. InfoSäkI A, version 2.0, fastställd av 
kommunstyrelsen 2010-06-01, § 89 upphör att gälla.  
 
BESLUT 
 
- InfoSäkI A, version 2.1 fastställs. 
 
- InfoSäkI A, version 2.0, fastställd av kommunstyrelsen 2010-06-01, § 

89 upphör att gälla. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 11    Dnr 2021.202/00 
 
Antagande av nytt reglemente för Trepartens renhållningsnämnd 
 
Nytt avtal för Trepartens renhållningsnämnd innebär också att nytt reg-
lemente ska upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 9/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat reglemente för Trepartens renhållningsnämnd antas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat reglemente för Trepartens renhållningsnämnd antas. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 12    Dnr 2022.13/14 
 
Fastställande av Handlingsplan för bygdemedel 2022, Malå kommun 
 
I lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och i förord-
ningen om bygde- och fiskeavgifter regleras hur bygdemedel får använ-
das. Lagstiftningen säger följande om bygdeavgiftsmedel. 
 
… tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vattenverk-
samheten eller anläggningar för denna. (Lag (1998:812) om vattenverk-
samhet 6 kap 1 §, utdrag). 
 
… användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller 
service i bygden eller annars är till nytta för denna. (Förordning 
1998:928 om bygde- och fiskeavgifter 8 §, utdrag). 
 
Enligt förordningen ska medlen användas till investeringar eller till pro-
jekt med investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller 
service i bygden eller annars är till nytta för denna. 
 
Malå kommun ska årligen upprätta en handlingsplan för hur bygdemed-
len ska användas i hela kommunen; byar och centralort. Handlingspla-
nen ska därefter godkännas av länsstyrelsen. Utgångspunkt för Malå 
kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2022 är Regional utvecklings-
strategi (RUS) och Lokal Utvecklingsstrategi (LUS). Malå kommun ser 
Agenda 2030 som central. Handlingsplanen är ett verktyg för att uppnå 
de två övergripande hållbarhetsmålen i LUS; Malå en cirkulär plats 
2030 och Malå en levande plats 2030.  
 
Handlingsplanen utgår från kommunens styrkort och mål och beaktar 
gällande integrationsstrategi, serviceplan och övriga relevanta strategis-
ka planer och styrdokument.  
 
I syfte att uppmuntra och möjliggöra utvecklingsinitiativ med särskilt fo-
kus på näringslivs- och attraktivitetsfrämjande resultat, jfr projekt Ut-
veckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun, har medel 
reserverats och är sökbara för företag och/eller föreningar i samverkan. 
 
Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2022 är förankrad med 
handläggare vid Länsstyrelsen i Västerbottens län. Bygdemedel är en 
möjliggörare för företags och föreningslivets utveckling i Malå kommun 
och bidrar till en levande landsbygd. 
 
Bedömning 
 
Föreslagen handlingsplan bedöms komma både kvinnor, män, flickor 
och pojkar till gagn. 
 

Länsstyrelsen i Västerbot-
tens län, Anna-Karin Horney
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Bygdemedel för allmänna näringslivsfrämjande åtgärder ska ses utifrån 
ett bredare perspektiv och även omfatta åtgärder som långsiktigt bidrar 
till utveckling och stimulering av näringslivet med följande mål. 
 
- I Malå kommun sker tillväxt. 
 
- I Malå kommun ökar nyföretagandet. 
 
- I Malå kommun utvecklas samhälls- och näringslivet genom tillämp-

ning av nya metoder.  
 
Bygdemedel till föreningar bör bedömas utifrån nedanstående mål. 
 
- I Malå kommun kan alla invånare utöva och utveckla sina intressen.  
 
- Malå kommun är en attraktiv plats för bosättning och arbete, framför-

allt för unga kvinnor och män. 
 
- I Malå kommun finns ett brett utbud av attraktioner med hög kvalitet 

inom området hälsa och det kulturturistiska området. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 4/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 
2022 fastställs med följande tillägg. Under rubriken 4.1.1/Åtgärder, ska 
följande text skrivas in. År 2022 avsätts 200 000 SEK till medfinansie-
ring i syfte att möjliggöra en förstudie för förstärkning av arbetet med 
kultur och kulturarv. 
 
BESLUT 
 
- Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2022 fastställs med föl-

jande tillägg. 
 

Under rubriken 4.1.1/Åtgärder, ska följande text skrivas in. År 2022 av-
sätts 200 000 SEK till medfinansiering i syfte att möjliggöra en förstu-
die för förstärkning av arbetet med kultur och kulturarv. 

 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 13    Dnr 2022.8/04 
 
Fastställande av inackorderingstillägg 2022 
 
Inackorderingstillägg från hemkommun utgår till elever som omfattas av 
gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och 
gymnasial påbyggnadsutbildning. Inackorderingstillägg och resetillägg 
för dagliga resor kan inte utgå samtidigt. Elev kan aldrig ansöka om bå-
de inackorderings- och resetillägg. För att elev ska vara berättigad till 
inackorderingstillägg gäller följande. 
 
• Eleven är folkbokförd i kommunen. 
• Eleven har inte fyllt 20 år - inackorderingstillägg utgår t o m vårtermi-

nen det år eleven fyller 20 år. 
• Eleven är heltidsstuderande. 
 
Om stödet ges kontant ska det utgå månadsvis med lägst 1/30 av pris-
basbeloppet för varje hel månad som eleven är inackorderad. 
 
Prisbasbeloppet för 2022 beräknas till 49 300 kronor. 
 
Inackorderingstillägget kan betalas ut till elever som är folkbokförda i 
Malå kommun, är heltidsstuderande och inte har fyllt 20 år (inackorde-
ringstillägg utbetalas t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år). 
 
Inackorderingstillägget utgår med följande belopp: 1 643 kronor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 2/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande: 
Inackorderingstillägget 2022 fastställs till 1 643 kronor per månad x 9 
månader per år. Inackorderingstillägget börjar gälla fr o m 2022-04-01. 
Tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden 2020-02-10, § 10 upp-
hör att gälla 2022-04-01.  
 
BESLUT 
 
- Inackorderingstillägget 2022 fastställs till 1 643 kronor per månad x 9  
  månader per år.  
 
- Inackorderingstillägget börjar gälla fr o m 2022-04-01.  
 

Ulrika Renström, Oskar Sjö-
lund, Helen Örnberg
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

- Tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden 2020-02-10, § 10 upp-
hör att gälla 2022-04-01. 

 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 14    Dnr 2022.10/04 
 
Fastställande av taxor inom förskola och fritidshem 
 
Från och med den 1 januari 2022 indexeras inkomsttaket i maxtaxan. 
Det innebär att Skolverket fastställer en ny högsta avgiftsgrundande in-
komst och nya högsta avgiftsbelopp per månad. 
 
Förändringen innebär att kommunerna kommer att få högre intäkter från 
vårdnadshavareavgifterna. Därmed minskas det statsbidrag som kom-
munerna får som kompensation för att de har maxtaxa. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 4/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till taxor inom förskola och fri-
tidshem fastställs att gälla fr o m den 1 maj. Tidigare fastställda taxor 
inom förskola och fritidshem i Malå kommun upphör att gälla den 1 maj 
2022. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till taxor inom förskola och fritidshem fastställs att 

gälla fr o m den 1 maj 2022. 
 
- Tidigare fastställda taxor inom förskola och fritidshem i Malå kommun 

upphör att gälla den 1 maj 2022. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-02-22 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Erik Lindblom, Ulrika Renström, 
Ann-Chatrine Lundmark, Viveka 
Eliasson 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 15    Dnr 2022.9/60 
 
Redovisning till huvudmannen av anmälningar om kränkande behand-
ling  
 
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 anmäl-
ningar sammanställs av skolchef och redovisas för huvudmannen, tillika 
kommunstyrelsen. 
 
Från och med den 1 januari till och med den 31 november 2021 har 54 
anmälningar om kränkande behandling inkommit till utbildningsavdel-
ningen. Samtliga 54 anmälningar finns inom grundskolans verksamhe-
ter. 42 av 54 anmälda ärenden är avslutade. 32 av de 54 anmälda hän-
delserna inträffade under månaderna september till och med november. 
De vanligast förekommande kränkningsanmälningarna handlar om ver-
bala kränkningar (44,3 %) och fysiska (21,6 %). Den stora ökningen av 
kränkningar under hösten medförde att skolan agerade med ett antal in-
satser för att förebygga risken för fler kränkningar. Antalet kränkningar 
minskade markant efter detta men ett fortsatt arbete för att förebygga 
upplevda kränkningar är av stor vikt. Mer detaljerad information om de 
aktuella anmälningarna redovisas i statistikrapport. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 3/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande: 
Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns. 
 
----- 
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§ 16    Dnr 2022.11/75 
 
Godkännande av kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 
2021  
 
För att säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för 
att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksam-
heten krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete.  
 
Ur kvalitetsberättelsen ska det framgå: 
 
• hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår 
• vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet 
• vilka resultat som uppnåtts. 
 
I kvalitetsberättelsen finns bland annat redovisat hur man inom individ- 
och familjeomsorgen under 2021 arbetat med: 
 
• Riskanalyser 
• Överklaganden 
• Egenkontrollplan 
• Kvalitetsavvikelser och missförhållanden. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jeanette Norbergs tjänsteutlåtande. 
Sociala utskottets protokoll, § 2/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till sociala utskottets förslag, lydande: 
Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorg 2021 godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorg 2021 godkänns. 
 
----- 
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§ 17    Dnr 2022.25/62 
 
Utvärdering av feriearbetsverksamheten 2021 
 
Ansvaret för feriearbete ligger på utvecklings- och arbetsmarknadsen-
heten men verksamheten utförs av utbildningsavdelningen.  
 
Feriearbetsverksamheten sommaren 2021 påverkades av pandemin, 
eftersom flera arbetsplatser inom kommunens organisation och inom 
övrigt arbets-, närings- och föreningsliv inte kunde erbjuda feriearbete.  
 
De ekonomiska förutsättningarna för verksamheten 2021 minskades 
med 50 tkr till 300 tkr och vid tid för planering av verksamhetens ge-
nomförande var inte statsbidragen beslutade.  
 
Den senaste uppräkningen av lönen skedde 2017. Därför uppräknades 
lönen med 2 kr till 59 kr generellt, respektive 64 kr för arbete inom 
äldre- och handikappomsorg. Av budgetskäl kunde inte ”8:or i vården” 
erbjudas. Ett riktat statsbidrag för feriearbete blev inte klart förrän i maj 
månad. 
 
Genom utvecklings- och arbetsmarknadsenhetens försorg genomfördes 
Malå Sommarentreprenör med fyra deltagande ungdomar, som alterna-
tiv till traditionellt feriearbete.  
 
Utvärdering av mål för feriearbetsverksamhet år 2021: 
 
- Meningsfulla arbeten med god handledning ska erbjudas. 
 
Trots att många arbetsplatser inte blev tillgängliga erbjöds meningsfulla 
arbeten, med engagerade handledare både inom kommunens organi-
sation och hos föreningar – Målet uppfyllt. 
 
- Handledarutbildning för föreningar och kommunala arbetsplatser ska 

erbjudas. 
 
Handledarutbildning erbjöds och genomfördes – Målet uppfyllt. 
 
- Bidra till intresse att prova arbetsplatser utan begränsning vad gäller 

traditioner och normer. 
 
Se nedan – Målet uppfyllt. 
 
Sommaren 2021 var cirka 113 (145) killar/tjejer berättigade feriearbete. 
Av dessa 113 arbetade 32 % med kommunal feriearbetslön (2020 
30 %). Som alternativ erbjöds och genomfördes Malå Sommarentrepre-
nör. 

  

Oskar Sjölund
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Av dessa arbetade  2021 (Killar-Tjejer) 2020 (Killar-Tjejer) 
 
Föreningar 5 (4 + 1) 8 (4 + 4) 
Äldreomsorg 1 (1 + 0) 0 
Vaktmästeri/park 9 (4 + 5) 10 (7 + 3) 
Barnomsorg 9 (5 + 4) 13 (4 + 9) 
Bibliotek och kök 5 (1 + 4) 4 (1 + 3) 
Sommarmusikant 5 (0 + 5) 4 (1 + 3) 
8:or i vården 0  0 
Övrigt 1 (1 + 0) 5 (2 + 3)  
 35 (16 + 19) 44 (19 + 25) 
 
De föreningar som sommaren 2021 ansvarade för feriearbetare hade 
arbetsuppgifter inom enklare vaktmästar- och servicearbetsuppgifter. 
Det har de senaste åren varit ett ökat intresse att feriearbeta inom 
barnomsorg både hos killar och tjejer. 
 
Under sommaren 2021 var arbetsmarknaden relativt god för ungdomar 
att arbeta exempelvis hos privat arbetsgivare (handel, skogsvård, indu-
stri m m) samt för de som fyllt 18 år inom äldreomsorg. 
 
Ekonomiskt utfall – Feriearbetsverksamheten 2021 
 
 2021 2020 2019 
Lönekostnader 223 541 256 000 284 523 
Handledarbidrag till 
företag/föreningar 17 000 21 000 18 500 
Övriga verksamhetskostn 0 0 0 
Summa kostnader: 240 541 277 000 303 000 
 
Statsbidrag 74 251 61 000 
Budget 300 000 350 000 300 000 
Verksamhetskostnader -240 541 -277 000 -303 000 
Resultat: +133 710 +134 000 -3 000 
 
Kommentar till ekonomiskt utfall: 
 
- Budget för verksamheten minskades till 300 tkr (-50 tkr). 
 
- 8:or i vården kunde inte planeras och erbjudas p g a minskad ekonomi 

(sedan blev det uppenbart att även Covid-19 omöjliggjorde). 
 
- Statsbidrag för verksamheten tillkännagavs sent (maj). 
 
- Fortfarande ”bara” 32 % av ungdomar i målgruppen som arbetar med 

kommunalt feriearbete. 
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- Kostnad för Malå Sommarentreprenör belastar inte feriearbetsverk-
samheten 2021. 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Oskar Sjölunds tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Utvärderingen av feriearbetsverksamheten 
2021 godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Utvärderingen av feriearbetsverksamheten 2021 godkänns. 
 
----- 
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§ 18    Dnr 2022.14/04 
 
Erbjudande om att ingå i projekt för att åstadkomma bättre mobiltäck-
ning  
 
Fjällkommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea har på-
börjat ett projekt för att åstadkomma bättre mobiltäckning genom sats-
ningar på  
 
1) Småskaliga lokala mobilnät i fiberanslutna byar, och  
 
2) Samhällsmaster, vilket innefattar två typer av projekt. 
 
Under det inledande arbetet med projekttyp 1, med försök att identifiera 
lämpliga byar, har bedömningen gjorts att byarna Mörttjärn och Fårträsk 
i Malå kommun är lämpliga som pilotinstallation. De är fiberanslutna, 
har dålig mobiltäckning och ligger längs vägsträckor, som enligt Trafik-
verket klassas som ”strategiskt vägnät för tyngre transporter”.  
 
Malå kommun erbjuds att tillsammans med kommunerna Sorsele, Sto-
ruman, Vilhelmina och Dorotea ingå i projekttyp 1 och projekttyp 2. 
 
Tidplan: 2021 - 2022 
 
Medfinansiering Malå kommun: 18 750 SEK. 
 
Bedömning 
 
På samma sätt som kommunen har tagit ledartröjan i bredbandsutbygg-
naden bör vi också ta det när det gäller att påverka kommunens mobil-
täckning. Projekt #fulltäckning är återremitterat från kommunstyrelsen. 
Ovanstående erbjudande om projektmedverkan har en annan inriktning/ 
innehåll och med ett tydligt förväntat resultat. Det ligger i linje med Lokal 
utvecklingsstrategi Malå 2030 (LUS) och de föreslagna prioriteringarna 
Malå en kommun med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling och 
Malå, en plats med hållbara livsmiljöer att bo, leva och verka i. Verk-
samhetsansvarig IT har kompetens inom området och bör därför repre-
sentera Malå kommun genom att ingå i styrgruppen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 2/22. 

  

Ella-Marit Pilto, Anna-Karin 
Horney, Max R Consult/Roland 
Lundqvist
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Malå 
kommun ingår i projektsamverkan för att åstadkomma bättre mobiltäck-
ning. Projektfinansiering sker från bygdemedel.  
 
BESLUT 
 
- Malå kommun ingår i projektsamverkan för att åstadkomma bättre mo-

biltäckning.  
 
- Projektfinansiering sker från bygdemedel. 
 
----- 
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§ 19    Dnr 2022.4/04 
 
Tillskjutande av medel till en förstudie som möjliggör vidare utredning 
av inrättande av tre permanenta utställningar i Malåbygden  
 
Den lokala kulturpolitiska utgångspunkten (KF 2021-04-26, § 24) för 
bland annat Malå kommuns delaktighet vid utvecklingsprocesser och 
projekt samt ett medborgarförslag om att skapa tre permanenta utställ-
ningar om personer som genom sin livsgärning satt Malå på kartan är 
bakgrunden till att detta ärende initieras.  
 
I Malåbygden pågår flera processer knutna till bygdens historia initiera-
de av civilsamhället, bland andra Malå hembygdsförenings arbete med 
process kopplad till synliggörandet av ”Kniv-Elis” och konsthantverka-
rens betydelse för föreningens bildande. Ovan nämnt medborgarförslag 
berörde inrättande av tre permanenta utställningar för att synliggöra Elis 
Bergström ”Kniv-Elis”, Peter Höglund och Kristina Katarina Larsdotter 
”Stor-Stina”.  
 
Under handläggningen av medborgarförslaget rådfrågades avdelnings-
chef/Utställningar och produktion på Skellefteå Museum. Hon berättade 
att vanligtvis görs en förstudie för permanenta utställningar av sakkun-
nig projektledare i samarbete med scenograf. Först efter genomförd för-
studie går det att beräkna löpande driftkostnader och bedöma vilka in-
vesteringar som krävs i form av exempelvis monterlösningar och ljus-
sättning. Priset för att iordningställa en permanent utställning kan varie-
ra kraftigt, det är en fråga om format och kvalitet. Av den anledningen är 
en förstudie kutym. 
 
Bedömning 
 
En förstudie, väl koordinerad med övriga pågående processer i civil-
samhället, bedöms bidra till den lokala kulturpolitiska utgångspunkten 
gällande bland annat delaktighet vid utvecklingsprocesser och projekt. 
Kulturella värden, däribland historiska, är viktiga för samhället och den 
demokratiska utvecklingen. Det kan utöver att stimulera civilsamhällets 
initiativ även få andra positiva effekter kopplade till bygdens attraktivitet, 
kulturella och kreativa näringar samt turism och besöksnäring. En för-
studie bör integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv 
för att säkerställa alla människors rätt att delta i kulturlivet på lika villkor 
– oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck.  
 
Då Kultur och tekniska enheten inte har resurser avsatta för denna typ 
av verksamhet, behöver kommunstyrelsen tillskjuta 200 000 kr för att 
initialt möjliggöra en förstudie. 

  

Lars Grundberg, Maria I 
Larsson
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänstutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 13/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Medel till en förstudie som möjliggör vidare ut-
redning av inrättande av tre permanenta utställningar i Malåbygden till-
skjuts inte. 
 
BESLUT 
 
- Medel till en förstudie som möjliggör vidare utredning av inrättande av 

tre permanenta utställningar i Malåbygden tillskjuts inte. 
 
----- 
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§ 20    Dnr 2022.17/10 
 
Information om resultatet av medarbetarundersökningen 2021 
 
En medarbetarundersökning genomfördes under senhösten 2021. Med-
arbetarenkäten är ett verktyg för att mäta den psykosociala arbetsmiljön 
bland medarbetarna i Malå kommun. Medarbetarenkäten är en del av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och resultatet används för att för-
bättra och utveckla den inre kvaliteten i Malå kommun. Det är ett under-
lag för dialog om styrkor och förbättringsområden i respektive arbets-
grupp. När enkätresultatet skickats ut ska det redovisas och behandlas 
på arbetsplatsträffar. Det samlade resultatet för hela organisationen 
följs upp i den centralövergripande samverkansgruppen (CSG). 
 
Några nedslag i resultaten: 
 
Svarsfrekvensen är mycket bra i flera arbetsgrupper men lite för låg i 
andra. Sammanlagt 76 % och det betecknas som bra. 
Mål och uppdrag – 4,7 av 6 69,9 % anser att de arbetar mot tydliga 

mål och 59,3 % anser att de följer upp 
mål och resultat. 
 
Arbetat med styrkort sedan 2011 - resul-
tatet borde vara högre. Får följa om det 
nya verktyget och arbetet med att förtyd-
liga målen ger utslag. 

Information – 5 av 6 75,7 har använt svarsalternativ 5 el 6. 
 
Information är ett område som de flesta 
tycker fungerar bra eller mycket bra. 

Medarbetarskap – 5,1 av 6 De flesta anser att de själva bidrar i arbe-
tet - engagemang/delaktighet/betydelse-
fullt. Det är ca 11 medarbetare som inte 
vet vad som förväntas av dem i arbetet. 
 
Hög tillfredsställelse med det egna enga-
gemanget och det är positivt. 

Arbetsgemenskap – 5,2 av 
6 

Man trivs, är trygg och känner stöd och 
får hjälp av sina arbetskamrater. Det är 
3,7 - 6,2 % (14 - 17 st) som inte delar de 
åsikterna. 
 
Resultatet visar på en bra arbetsgemen-
skap 
 
 
  

Lars Ekberg
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Ledarskap – 4,8 av 6 Cheferna håller vad de lovar och förklarar 
bakgrund och motiv till de beslut som fat-
tas. 
 
Ledarskapet spelar en mycket viktig roll 
för verksamheten och arbetsmiljön. 

Medarbetar- och lönesamtal 
4,1 av 6 

Medarbetarsamtalen är meningsfulla 
men man är mer kritisk till lönesamtalen. 
Man får inte högre lön trots att man pres-
terar bra. 
 
Lönefrågan är alltid ett område som berör 
många. Viktigt med tydliga kriterier och 
en lönesättning som avspeglar bidraget 
till måluppfyllelsen. 

Hälsa – 5 av 6 58,6 % hinner med sina arbetsuppgifter. 
85 % vet vad som ska utföras. 
77,3 % vet vad som ska prioriteras. 
 
För en god arbetsmiljö är det viktigt att 
det är bra resultat på detta frågeområde. 

Kränkande särbehandling 
från chef eller arbetskamra-
ter 

26 medarbetare anser att de har blivit 
kränkta under året. 
 
Tydliga riktlinjer finns om detta område. 
26 är 26 för många. 

Sexuella trakasserier från 
chef eller arbetskamrater 

0,7 % 2 medarbetare. 
 
2 för många! Tydliga riktlinjer finns! 

 
Jämförelse mellan Medarbetarenkät 2021 och 2019: 
 
• Det är bättre resultat 2021 på 3 av 7 frågeområden. Samma resultat 

på området hälsa jämfört med 2019 – vid jämförelse svarsalternativ 6 
+ 5. 

 
• Information och Ledarskap har ett något sämre resultat 2021 än 

2019. 
 
• Ser man på den totala poängen för områdena är det Medarbetar- och 

lönesamtal som har fått den största höjningen. 
 
• Jag vet vilka lönekriterier som gäller är den delfråga som fått den 

högsta ökningen sett mellan åren. Annars är det inte så stora skillna-
der mellan delfrågorna jämfört mellan de två åren. 
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Bakgrundsfrågorna 
 
Ett antal bakgrundsfrågor har ställts och här är ett axplock: 
 
• 70,7 % av de svarande arbetar heltid. 
 
• 25 medarbetare skulle vilja höja sin sysselsättningsgrad. 
 
• 9 medarbetare kan tänka sig jobba heltid ifall tempot minskar eller att 

arbetstiderna blir bättre. 
 
• 10 av 273 röker, 3,7 %. 
 
• 74 använder snus eller andra tobaksvaror, 27,1 %. 
 
• 8 medarbetare dricker alkohol 2 - 3 ggr per vecka. 
 
• 57 medarbetare dricker aldrig alkohol. 
 
• 79,5 % ägnar sig åt minst 150 min lågintensiv motion under veckan. 
 
Hantering av coronapandemin 
 
• 82 % är generellt sett nöjda med hur Malå kommun har hanterat si-

tuationen med Covid-19. 
 
• 91 % anser att man har fått tydlig information. 
 
• 56 % anser att vi har ett arbetsmiljöarbete som bidrar till att främja 

hälsan och förebygga ohälsa. 
 
• 78 % anser att det finns tydliga rutiner för att förebygga smittsprid-

ning på arbetsplatsen. 
 
Sammanfattning 
 
• Nöjd MedarbetarIndex är 4,9 av 6. Mål 2020 var 4,8. 
• Hållbart medarbetarengagemang 81,5. Samtliga kommuner 79. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
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BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 21    Dnr 2022.18/02 
 
Information om uppföljande enkät om arbetsmiljön i kommunhuset 
 
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. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-23 redovisade Janne 
Ask Consulting AB i Arvidsjaur genomförd utredning.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30, § 34 att 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att utifrån dagens dialog ta fram ett för-

slag på åtgärder som leder till utveckling av arbetsmiljön i kommunhu-
set. 

 
- Förslaget redovisas i kommunstyrelsen 2021-06-08. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 73 att 
 
- ”Förslag till åtgärder - utveckla samarbetet mellan politiker och tjänste-

personer” antas enligt upprättat förslag.  
 
I åtgärderna ingick att göra en uppföljande enkätundersökning 2021-12-
31 som redovisas i första kommunstyrelsesammaträdet 2022. Enkäten 
är genomförd och redovisas i dagens sammanträde. 
 
Enkäten är utformad utifrån Jan Asks tre huvudområden: 
 
- generell uppfattning avseende egen arbetsmiljö och samarbete inom 

och mellan funktioner 
 
- organisationsförändring för tjänstepersonerna 
 
- samarbete mellan politisk organisation och förvaltande organisation. 
 
Frågorna har också hämtats från Jan Asks utredning. Enkäten har 
skickats ut till 58 respondenter och svarsfrekvensen var 74,1 %. Den 
genomfördes mellan 19/12 och 23/12 2021. 

  

Lars Ekberg
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Resultat 
 
Jämförelse mellan svaren på de två undersökningarna med kommenta-
rer: 
 
Resultat Jan Asks intervjuer 
 

 Resultat uppföljande enkät 

Hur upplever du din arbetsmiljö 
i huset generellt? 

 Arbetsmiljön i kommunhuset är 
bra! 

30 pers - bra! 81 %  29 pers - 4,5 el 6 72,5 % 
7 pers - inte bra! 19 %  7 pers - 1,2 el 3 17,5 % 
   
Kommentar 
Resultaten från de båda undersökningarna är i stort sett lika. 
 
Hur upplever du samarbetet i 
din enhet? 

 Samarbetet i min enhet fungerar 
bra! 

32 pers - bra! 92 %  35 pers - 4,5 el. 6 87,5 % 
3 pers - inte bra! 8 %  3 pers - 3 7,5 % 

ingen svarade 1 el 2 
   
Kommentar 
Resultaten från de båda undersökningarna är i stort sett lika. 
 
Hur upplever du samarbetet 
mellan egen enhet och andra 
enheter? 

 Hur upplever du samarbetet mel-
lan egen enhet och andra enhe-
ter? 

32 pers - bra! 87 %  29 pers - 4,5 el 6 72,5 % 
5 pers - inte bra! 13 %  9 pers - 2 el 3   22,5 % Ingen 1 
   
Kommentar 
Här är det ett något sämre resultat på den uppföljande enkäten. 
 
Hur upplever du din arbetsbe-
lastning? Ok el inte ok? 

 Hur upplever du din arbetsbelast-
ning? 

28 pers - ok! 78 %  27 pers - ok! 67,5 % 
8 pers - inte ok! 22 %  9 pers - inte ok! 32,5 % 
   
Kommentar 
På den här frågan som på flera andra har de svarande haft möjlighet 
att kommentera. Här är det också en skillnad mellan resultaten på de 
båda enkäterna. 
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Upplever du att ditt uppdrag är 
tydligt? 

 Upplever du att ditt uppdrag är 
tydligt? 

31 pers - tydligt! 84 %  34 pers - tydligt! 85 % 
6 pers - inte tydligt! 16 %  6 pers - inte tydligt! 15 % 
   
Kommentar 
Resultaten från de båda undersökningarna är i stort sett lika. 
 
Upplever du att du varit delaktig 
i framtagandet av ny organisa-
tion? 

 Upplever du att ditt uppdrag är 
tydligt? 

11 pers - ja! 30 %  22 pers - ja! 51,2 % 
26 pers - nej! 70 %  7 pers - nej! 16,3 % 
  14 pers - ingen åsikt! 32,6 % 
   
Kommentar 
Skillnad mellan de båda enkäterna. Det är betydligt fler som har känt 
sig delaktiga enligt svaret på denna fråga i den senaste enkäten. 
 
Känner du oro inför ny organi-
sation? 

 Känner du oro inför ny organisa-
tion? 

6 pers - ja! 16 %  13 pers - ja! 30,2 % 
24 pers - nej! 65 %  30 pers - nej! 69,8 % 
7 pers - vet inte riktigt! 19 %   
   
Kommentar 
Det är fler personer idag som känner sig oroliga inför den nya organi-
sationen. De har haft möjlighet att skriva på vilket sätt - finns att läsa i 
rapporten! 
 
Information om ny organisation 
- har du fått det? 

 Information om arbetet gällande 
omorganisatíon - har du fått det? 

33 pers - ja! 89 %  33 pers - ja! 76,7 % 
1 pers - nej! 3 %  3 pers - nej! 7 % 
3 pers - vet inte riktigt! 8 %  7 pers - kunde varit bättre! 16,3 % 
   
Kommentar 
Ingen skillnad på antal personer som har fått information, men ett antal 
anser att informationen kunde ha varit bättre, i den senare enkäten. 
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Hur upplever du samarbetet 
mellan politiker och tjänsteper-
soner? 

 En fråga till dig som samarbetar 
med våra politiker. Hur upplever 
du att samarbetet fungerar? 

15 pers - bra/ok! 41 %  13 pers - bra! 30,2 % 
14 pers - inte bra/dåligt! 38 %  3 pers - inte bra! 7 % 
8 pers - ingen uppfattning! 21 %  12 pers - ingen uppfattning! 27,9 

% 
  15 pers - gäller inte mig. 34,9 % 
   
Kommentar 
Betydligt färre som anser att samarbetet fungerar dåligt idag än för ett 
år sedan. 
 
Den sista frågan är en öppen fråga med möjlighet att ge kommentarer 
på ”Förslag till förbättringar vad gäller samarbetet mellan tjänstemän 
och politiker.”. 
Subjektivt sett så är det skillnad i dessa kommentarer om man jämför 
de båda enkäterna. I den senare enkäten framförs mer vikten av kom-
munikation, tydliga roller, klara mål. 
 
Några synpunkter om resultaten på de båda undersökningarna uppde-
lade på de tre huvudområdena: 
 
Generell uppfattning om egen arbetsmiljö och samarbete inom och mel-
lan funktioner 
 
Arbetsmiljön och arbetsbelastningen - uppfattas i stort sett på samma 
sätt i de två undersökningarna - i stort sett på ett positivt sätt. Ändå lite 
alarmerade att 8 - 9 personer anser att de har för hög arbetsbelastning. 
Dessa bör lyfta frågan med sin chef. 
 
Samarbetet - inom och mellan enheter fungerar i stort sett bra.  
 
Tydligt uppdrag - här måste cheferna fråga på medarbetarsamtalen och 
klargöra uppdragen så att samtliga medarbetare vet sitt uppdrag. 
 
Organisationsförändring för tjänstepersonerna 
 
Upplevd delaktighet har ökat ganska markant. Oron har också ökat och 
den kanske hänger ihop med det svåra uppdraget att informera på rätt 
sätt och i rätt tid. Men oron kan också hänga ihop med att det har fram-
gått att det inte ska bli fler medarbetare utan snarare färre som arbetar 
med administrativa uppgifter. 
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Samarbete mellan politisk organisation och förvaltande organisation 
 
Det är betydligt färre som anser att samarbetet inte är bra mellan politi-
kerna och tjänstepersonerna, men det är inte fler utan några färre som 
tycker att det fungerar bra. Lite motsatsförhållanden! 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 22    Dnr 2022.23/04 
 
Redovisning av beviljat byggnadskreditiv - Malå Energi- och Industri AB 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-17, § 98 att: 
 
- Malå Energi- och Industri AB beviljas ett byggnadskreditiv på 4,9 

mnkr. 
 
- En kontinuerlig uppföljning av hur kreditivet används och till vad ska 

redovisas till kommunstyrelsen. 
 
VD:n i Malå Energi- och Industri AB har lämnat en redovisning enligt 
följande. 
 
Meni har lyft 2 mnkr 2021-12-06.  
 
Enligt årsstämman 2021-05-18 ska Meni amortera sina lån i nivå med 
avskrivningar, årets amortering var 1 920 tkr.  
 
I stället för att lyfta av kreditivet för att kunna amortera har ingen amor-
tering gjorts 2021, detta för att inte behöva öka koncernens totala låne-
volym. 
 
Kreditivet beviljades för finansiering av utvecklingsplan för Tjamstan, 
hotell och stugor. Medel har använts enligt nedan. 
 
Planerad utveckling 
Turism 

 
Budget 

 
Kostnad 

 
Kommentar 

Camping 2 275 000 1 039 052 Elarbeten/mtrl billigare 
Skipass 660 000 739 688 Ny fiber m m 
Backen 215 000 81 506 Pistmaskingarage 
Hotellstugor 1 400 000 2 913 748 Broar, jordad el, inven-

tarier 
Hotellet 350 000 180 000 Utvändigt 
Totalt 4 900 000 4 953 994  
 
Akut renovering bastu i hotellet 118 490 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Ärendet remitteras till Meni AB:s styrelse för 
att återkomma med redovisning i kommunstyrelsen 2022-03-29. 

Meni AB
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BESLUT 
 
- Ärendet remitteras till Meni AB:s styrelse för att återkomma med redo-

visning i kommunstyrelsen 2022-03-29. 
 
----- 
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§ 23    Dnr 2022.27/10 
 
Information om Hållbarhetsanalys av Malå kommun 
 
Inom ramen för projektet Bärkraft har en hållbarhetsanalys av Malå 
kommun genomförts under 2021. Analysen är baserad på kriterier från 
Global Sustainable Tourism Council för destinationer (GSTC-D). 
 
Bärkraft var ett Interreg Botnia-Atlanticaprojekt som genomfördes mel-
lan september 2019 och december 2021. Det var ett gränsöverskridan-
de samarbete mellan destinationsorganisationerna Helgeland Reiseliv, 
Gold of Lapland och Visit Hemavan Tärnaby samt fem kommuner på 
svenska sidan, 18 kommuner på norska sidan och biosfärsområdet Vin-
delälven-Juhttátahkka. Projektets intention var att stärka besöksnäring-
en inom hållbarhet i området miljö, där kunskap och strategi, hållbara 
destinationer och jämställdhet är tre övergripande mål inom projektet. 
 
En aktivitet i projektet kopplad mot hållbara destinationer var destina-
tionsanalys av de svenska deltagande kommunerna tillsammans med 
externa konsultföretaget ESAM AB, varav Malå kommun var en. Denna 
rapport följer den internationellt vedertagna kriteriechecklistan kopplad 
mot hållbarhet enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC) som 
är utfärdat av UN Foundation (FN) United 
Nations World Tourism Organization (UNWTO).  
 
Den lokala rapporten för Malå kommun ger en bild av nuläget om hur 
Malå kommun arbetar med hållbarhet med fokus på besöksnäringen 
och förslag till förbättringsåtgärder. Nuläget och förslag till förbättringar 
är analyserat av ESAM AB som extern konsult och speglar deras pro-
fessionella syn på en kommuns hållbarhetsarbete utifrån de internatio-
nella GSTC-kriterierna.  
 
Efter att analysen mottagits av Malå kommun har en mindre lokal ar-
betsgrupp tillsatts, bestående av representant för Gold of Lapland, Malå 
kommun, Meni AB och privat näringsliv. Gruppen arbetar tillsammans 
med att se över de prioriterade hållbarhetsområdena och konkretisera 
de föreslagna åtgärderna. Redan idag planerar arbetsgruppen utifrån 
de identifierade behoven ett antal aktiviteter med ambitionen att öka 
mognadsgraden för hållbar besöksnäring i Malå kommun. 
 
Bedömning 
 
Besöksnäringen har fått en allt större betydelse för ekonomisk tillväxt 
globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Turism och besöksnäring innebär 
per automatik ett resande, vilket gör att turismen har en inbyggd miljö-
påverkan. Mot bakgrund av en ökad turism och ett ökat internationellt  

  

Jim L, Ella-Marit P, Anna-
Karin H, Lars G, Lii K
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fokus på hållbar utveckling har även intresset ökat inom besöksnäring-
en för att arbeta mer hållbart. Den lokala utvecklingsstrategin för Malå 
kommun 2030 (LUS 2030), med tydliga hållbarhetsmål, är väl överens-
stämmande med de kriterier som GSTC-D standarden stipulerar och re-
dogörs för på lokalnivå ur ett turism- och besöksnäringsperspektiv i 
denna rapport. De centrala begreppen i LUS 2030; samtal, samsyn, 
samhandling och samarbete, bedöms centrala för vägen framåt. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. Samisk samordnare får 
i uppdrag att senast 2022-04-01 genomföra samråd med Malå Samefö-
rening och Malå Sameby om Hållbarhetsanalys av Malå kommun. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras.  
 
- Samisk samordnare får i uppdrag att senast 2022-04-01 genomföra 

samråd med Malå Sameförening och Malå Sameby om Hållbarhets-
analys av Malå kommun. 

 
----- 
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§ 24    Dnr 2021.150/0909 
 
Medborgarförslag om att skapa var sin permanent utställning om perso-
ner som genom sin livsgärning satt Malå på kartan  
 
Ett medborgarförslag har inlämnats om att skapa var sin permanent ut-
ställning om personer som genom sin livsgärning satt Malå på kartan. 
Medborgarförslaget lyder: 
 
- Elis Bergström ”Kniv-Elis”, konsthantverkare i världsklass 
- Peter Höglund, Malås store skådespelare 
- Kristina Katarina Larsdotter ”Stor-Stina”, ”Långa Lappflickan”, den 

mest kända Malåsamen 
 
Mitt medborgarförslag är att kommunen tillsätter pengar till en projekt-
anställning där uppgiften är att skapa var sin permanent utställning om 
dessa personer som genom sin livsgärning satt Malå på kartan! 
 
I nuläget är information, foton, föremål m m som hör till dessa personer, 
utspridda på flera olika ställen i samhället. Jag tycker att man ska samla 
ihop allt som hör till var och en, och sedan göra var sin permanent ut-
ställning om dessa ”kändisar”. 
 
Kniv-Elis, ”dockan” som nu sitter i kommunhuset ska flyttas så att folk 
får se honom, och mitt förslag är att ”dockan” och utställningen om 
Kniv-Elis placeras i Laven. Utställningen om Peter Höglund passar ut-
märkt på Museum Göta & Verner, då Göta och Peter var goda vänner. 
”Stor-Stina” kan presenteras antingen i Laven eller på Malå Hotell och 
givetvis ska utställningen också visa vägen till Stor-Stinas viste i Brän-
näs.  
 
Jag tror att utställningar om dessa personer kan bli något som vi Malå-
bor med stolthet kan visa besökare och turister! 
 
Malå som besöksmål kan inte enbart handla om Tjamstan, skidåkning, 
fiske och andra kroppsaktiviteter kopplade till våra naturtillgångar! 
 
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2021-10-25 och har 
överlämnats till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Idén är att avsätta medel för projektanställning som arbetar med att 
samla ihop information och material, och att det iordningsställs tre per-
manenta utställningar. Även olika fysiska lokaliseringar av dessa utställ-
ningar finns föreslagna för att synliggöra de personer som genom sina 
livsgärningar satt Malå på kartan.  
 

  

Förslagsställaren, Maria I 
Larsson, meddelande i KF
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Avdelningschef på Utställningar och produktion, Skellefteå Museum be-
rättar att vanligtvis görs en förstudie för permanenta utställningar av 
sakkunnig projektledare i samarbete med scenograf. Först efter genom-
förd förstudie går det att beräkna löpande driftkostnader och bedöma 
vilka investeringar som krävs i form av exempelvis monterlösningar och 
ljussättning. Priset för att iordningsställa en permanent utställning kan 
variera kraftigt. Det är en fråga om format och kvalitet. Av den anled-
ningen är en förstudie kutym. 
 
Inom kultur och tekniska enheten finns inte detta specifika uppdrag, 
sakkunskapen eller medel avsatta i dagsläget. 
 
Bedömning 
 
Då kultur och tekniska enheten inte har resurser avsatta för denna typ 
av verksamhet är bedömningen att medborgarförslaget bör avslås.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 12/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
----- 
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§ 25    Dnr 2020.194/0909 
 
Medborgarförslag om sandning av gång- och cykelvägar 
 
Ett medborgarförslag om sandning av gång- och cykelvägar har inläm-
nats. Medborgarförslaget lyder: 
 
Lämna ca 1 m på sidan av gångväg osandad, alternativt inte sanda alls 
i normalfallet. 
 
Vi bor i norra delen av landet, med vinter, is och halka en stor del av 
året. Idag sandas det i första hand på gång- och cykelvägar men inte i 
normalfallet på gatorna. Detta gäller även där Trafikverket sköter gång- 
och cykelbanan. Om man då, för säkerheten, för miljön, för ekonomin, 
för sjukvårdens skull, drar sin spark när man ska få hem mjölken från 
ICA och Konsum, hur gör man då när man kommer till en gång- och cy-
kelväg? Fram till den är det inte sandat men mellan gatorna är det san-
dat. Det känns inte logiskt och genomtänkt. Måste man ha broddar på 
gatan kan man ju ha dem på gångvägen. Idag upplever man att kom-
munförvaltningen sandar för byråkratins skull, inte för medborgarnas väl 
och ve. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunsty-
relsen för beslut. 
 
Nuvarande sandning styrs av snöröjningsavtalet. I bilagan om sandning 
står att: 
 
Kriterie 1: Innebär att det är extrem halka, klart synbart/kännbart, un-
derkylt regn. Väldigt halkigt vattenhalka/glashalka, där invånarna får 
svårt att ta sig till och från samhället/kliva ut och in ur bilar p g a halka. 
 
Kriterie 2: Innebär att det är halkigt, inte klart synbart men stor risk för 
halka. Då sandas enbart korsningar avseende gator och vägar. 
 
Sandning GC-vägar: Sandning sker med hel skopbredd på cykelstigar. 
 
Det innebär att det är endast vid kriterie 1 som alla gator och vägar 
samt gång- och cykelvägar sandas. 
 
Vid ”normal halka”, kriterie 2, sandas endast korsningar vid gator samt 
gång- och cykelvägar. 
 
Dessa val är gjorda med ekonomi och miljöpåverkan som tyngsta skäl 
att inte sanda allt alltid. Att inte sanda alls skulle innebära stora risker 
för kommunen med olyckor och ev skadeståndsärenden som risk. Att  

  

Förslagsställaren, Lars G, 
Per B, meddelande i KF
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alltid sanda allt skulle medföra stora ekonomiska ökningar på en redan 
ansträngd budget för gator och vägar och skulle kräva stora ökningar av 
budgeten för denna verksamhet. Ytterligare komplicerande är att det in-
te är kommunen som har kontroll över alla gator samt gång- och cykel-
vägar utan även Trafikverket har både gator samt gång- och cykelvägar 
i Malå samhälle. 
 
Bedömning 
 
I grunden förstår föredraganden förslagsställarens åsikter men ser i 
dagsläget inte någon möjlighet att ändra innevarande kriterier för halk-
bekämpningen utan att stora budgettillskott beviljas. Att inte sanda alls, 
som skulle vara väldigt trevligt när man är ute med sparken, skulle inte 
heller fungera då riskerna skulle bli för stora då inte alla har en spark att 
hålla fast sig i. Att sanda med 1 m bredd är även det dels förenat med 
stora kostnader då varken kommun eller entreprenörer har utrustning 
för det, dels för att vi inte råder över Trafikverkets områden som t ex 
omfattar hela gångstigen längs Mörttjärnvägen och Storgatan. Dessa 
sandas med full skopbredd. Detta skulle alltså innebära olika sandning-
ar på vissa gång- och cykelvägar. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Gunnar Harrs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 11/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Medborgarförslaget avslås. 
 
BESLUT 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
----- 
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§ 26    Dnr 2022.28/10 
 
Information om Malå Visitor Center 
 
Malå kommun har investerat i flera utvecklingsprojekt såsom Exportfo-
kus, Bärkraft och Det digitala steget med Gold of Lapland som projekt-
ägare. Gold of Lapland driver även projektet Mervärde Malå, Välkom-
men till bygden och har öppnat ett projektkontor samt anställt medarbe-
tare stationerade i Malå.  
 
Gold of Lapland har i samarbete med Malå kommun skrivit en projekt-
ansökan om Malå Visitor Center för finansiering från Leader Skellefteå 
Älvdal. Projektansökan 1,2 Mkr och 60 % tjänst. Projekttiden var 1,5 år 
och projektägare är Gold of Lapland. Målsättningen var att stärka och 
utveckla besöksnäringen i Malå kommun. Lokalisering av Malå Visitor 
Center är nu på Hotell Tjamstan.  
 
I samband med att projektansökan skrevs beslutade kommunstyrelsen 
2020-03-24, § 39 (dnr 2020.50/10) att: 
 
- Kommunstyrelsen ser positivt på att Gold of Lapland söker ett Leader 

Skellefteå Älvdals-projekt för att starta Malå Visitor Center. 
 
- Malå kommun har för avsikt att fortsätta driften av Malå Visitor Center 

genom ny projektfinansiering efter projekttidens slut (1,5 år).  
 
Gold of Lapland ekonomisk förening besökte utvecklingsgruppen i Malå 
kommun 2021-12-07 och aktualiserade frågan om Malå Visitor Center 
och presenterade ett utkast på hur det skulle kunna se ut efter projektti-
dens slut. Utvecklingsgruppen uppdrog till verksamhetsansvarig Kultur 
och enhetschef vid utvecklings- och arbetsmarknadsenheten att pre-
sentera en konsekvensanalys utifrån detta för redovisning till kommun-
styrelsen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 27    Dnr 2022.29/10 
 
Information om utdelning av Jämställdhetsutmärkelse 
 
Malå kommun avser att dela ut jämställdhetsutmärkelse för första gång-
en 2022. Priset kommer årligen att delas ut till en person eller en orga-
nisation i Malå kommun som på ett framträdande och engagerat sätt ar-
betat för ökad jämställdhet. 
 
Syftet är att sätta fokus och lyskraft på det viktiga arbetet med att till-
sammans göra Malå mer jämställt. Det kan till exempel handla om: 
 
- särskilda satsningar på jämställdhetsarbete 
 
- ett jämställdhetsperspektiv som har integrerats i utvecklingen av nya 

processer, produkter eller tjänster 
 
- internt arbete med fokus på till exempel rekrytering eller arbetsmiljö. 
 
Vinnaren utses av en jury med både kommunala och externa represen-
tanter och presenteras i samband den Internationella Kvinnodagen den 
8 mars. Utmärkelsen är - förutom äran - 3 000 kr, diplom och blommor. 
 
Enskild person eller organisation kan själv ansöka om att tilldelas priset, 
men förslag till pristagare kan också lämnas av en organisation, ett fö-
retag eller annan enskild person. Förslag ska inlämnas under tiden  
22 februari till 5 mars.  
 
Jämställdhetsutmärkelsen finansieras från budget statsstöd/projekt 1,76 
(projekt 5780). 
 
Bedömning 
 
Jämställdhetsutmärkelsen bedöms sätta fokus och lyskraft på det vikti-
ga arbetet med att tillsammans göra Malå mer jämställt. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 

  

Jim L, Ella-Marit P, Anna-
Karin H
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BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 28    Dnr 2022.24/70 
 
Uppföljning av Tillsynsplan enligt alkohollagen 
 
Kommunen ansvarar tillsammans med polismyndigheten över att till-
ståndshavare efterlever de bestämmelser som gäller för servering av al-
koholdrycker samt tillsyn över servering av och detaljhandel med folköl. 
 
Enligt Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för Malå kommun 
ska tillsynsplanen följas upp i kommunstyrelsen i början av varje år. 
 
Tillsyn av serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd för 
allmänheten ska ske minst en gång per år. 
 
Under 2021 har ett nytt stadigvarande serveringstillstånd beviljats. Det 
finns totalt fyra stadigvarande serveringstillstånd i kommunen. Det har 
inte gjorts någon tillsyn under 2021. Tillsyn har inte prioriterats under 
2021 eftersom tillståndshavarna inte haft något evenemang. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Agnes Ljungs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 29     
 
Ordföranden informerar 
 
När kommunstyrelsen har hanterat sekretessärenden har namnuppgif-
ter sänts ut separat. Detta i syfte att undvika eventuella jävssituationer. 
Detta förfarande ska upphöra eftersom risken för att kommunstyrelsen 
inte skulle vara beslutsför på grund av jäv är minimal. 
 
Av regleringsbrevet till länsstyrelsen framgår bl a: ”Länsstyrelserna i 
Norrbottens och Västerbottens län ska erbjuda ett särskilt planerings-
stöd åt de kommuner som står inför stora planeringsutmaningar till följd 
av större industrietableringar. Stödet kan omfatta exempelvis rådgiv-
ning, hjälp med planeringsunderlag samt samordning av information 
från och dialog med andra berörda statliga myndigheter”. I syfte att 
etablera resurser i frågan pågår överläggningar med länsstyrelsen i 
Västerbotten. Träff är inplanerad till 2022-03-01. 
 
Utifrån Setras beslut om att göra en satsning i Malå planeras ett arran-
gemang (2022-06-02) med närvaro av bl a Sveaskogs VD. Malå kom-
mun har getts möjlighet att delta i planeringsarbetet.  
 
Malå ridklubb har fått avslag på sin ansökan till Arvsfonden. Detta kom-
mer att innebära en revidering av investeringsplan vid kommande kom-
munstyrelse. 
 
Utifrån kommunstyrelsens tillsynsplikt initieras ett ärende om tillsyn av 
bolag inom Malå kommunkoncern. 
 
Det kommande samarbetet med Skellefteå avseende gymnasieskola är 
inne i ett avgörande skede. Ett arbete i syfte att få fler sökande pågår. 
 
Ny sopbil och soptunnor är beställda. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 30     
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Medgivande att underårig tas emot för sta- Sociala utskottet 
digvarande vård och fostran i enskilt hem 
som inte tillhör hens föräldrar eller vård- 
nadshavare 
 
Beslut om tjänstledighet över 12 månader Allmänna utskottet 
 
2.6 Anställning och lönesättning av perso- Eva Oskarsson 
nal efter samråd med personalchef Marie Hedström 
 
4.12 Beslut om anstånd med betalning av  Jim Lundmark 
skuld till kommunen, upp till 50 000 kronor  
i högst 3 månader 
 
2.9 Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla Lars Ekberg 
lön under ledighet vid fackligt förtroende- 
mannauppdrag enligt AB 
 
2.11 Bevilja/avslå ansökan om tjänstledig- Lars Ekberg 
het för enskild angelägenhet med bibehåll- 
na löneförmåner under högst 10 arbetsda- 
gar/kalenderår för personal 
 
2.10 Bevilja/avslå besök inom hälso- och Lars Ekberg 
sjukvård med bibehållen lön enligt AB 
 
1.14 Godkänna förändring av behandling Ella-Marit Pilto 
av personuppgifter 
 
1.2 Fastställande av delegationsförteck- Jim Lundmark 
ningen på verksamhetsnivå 
 
1.1 Fastställande av attestantförteckningen Jim Lundmark 
 
1.17 Beslut om registreringslotteri Maria I Larsson 
 
6.1 Bevilja/avslå kulturbidrag samt fritids- Gunnar Harr 
bidrag inom fastställd budgetram (samt 
kick-startsbidrag utanför budgetram) 
 
4.8 Bevilja/avslå bidrag upp till 10 000 kro- Jim Lundmark 
nor 
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4.5 Teckna avtal för svartfiber, kapacitet Rune Nilsson 
och tjänsteleverans på fibernätet 
 
1.10 Bevilja/avslå ansökningar om bostads- Hans Örnberg 
anpassningsbidrag enligt lagen om bo- 
stadsanpassningsbidrag m m 
 
5.8 Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg 
 
1.6 Förändring av fastställd kollektivtrafik  Evelina Gustavsson 
under året 
 
1.7 Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst Evelina Gustavsson 
enl lagen om färdtjänst §§ 6 – 10 
 
1.8 Bevilja/avslå ansökningar om riksfärd- Evelina Gustavsson 
tjänst enl lagen om riksfärdtjänst § 4 - 7 
 
4.1 Teckna, upphandla och anta anbud för Jim Lundmark 
övergripande avtal som gäller för alla kom- Lina Dahlbäck 
munens verksamheter (reseavtal, terminal- 
glasögon, kontorsmöbler, företagshälso- 
vård) 
 
8.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd Jeanette Norberg 
 Stefan Lundgren 
 Elisabeth Nordström 
 Angelica Mörtsell 
 Agnes Ljung 
 
8.2 Beslut om att återkräva ekonomiskt bi- Jeanette Norberg 
stånd enligt 4 kap 1 § SoL 
  
8.3 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver Jeanette Norberg 
försörjningsstöd Angelica Mörtsell 
 
8.6 Beslut om att inleda utredning Jeanette Norberg 
 Stefan Lundgren 
 Angelica Mörtzell 
 
8.11 Beslut om öppenvård Jeanette Norberg 
 Stefan Lundgren 
 Elisabeth Nordström 
 Angelica Mörtsell 
 
8.15 Beslut om bistånd i form av vård Jeanette Norberg 
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11.9 Lämnande av upplysningar till Tings- Angelica Mörtzell 
rätt i vårdnads-, boende och umgängesmål 
 
13.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst Ulrika Grensell 
 
13.2 Beslut om bistånd i form av särskilt Ulrika Grensell 
boende 
 
13.4 Beslut om bistånd i form av avlast- Ulrika Grensell 
ningsplats/växelvård m m 
 
13.5 Beslut om bistånd i form av plats i  Ulrika Grensell 
dagverksamhet 
 
14.6 Biträde av kontaktperson Lena Holmgren 
 
14.13 Beslut om daglig verksamhet Lena Holmgren 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson(V): Delegationsbesluten är anmälda. 
 
BESLUT 
 
- Delegationsbesluten är anmälda. 
 
----- 
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§ 31     
 
Redovisning av meddelanden 
 
Malå kommun/Allmänna avdelningen Yttrande över promemorian 

”Skattelättnad för arbetsre-
sor - ett enklare och färd-
medelsneutralt regelverk” - 
Finansdepartementet 

 
PriceWaterhouseCoopers/Revisionen Revisionsgranskning perso-

nal- och kompetensförsörj-
ning 2020 

 
Skolinspektionen Dnr 34-SI 2021:4298 
 Beslut efter uppföljning för 

gymnasieskola med intro-
duktionsprogram - efter till-
syn i Malå gymnasieskola i 
Malå kommun 

 
Norsjö kommun/Trepartens renhållnings- Protokoll 211123 
nämnd 
 
Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 211109 
myndarnämnd 
 
Nationföreningen för trafiksäkerhetens Mätningar cykelhjälm, Malå  
främjande - NTF Västerbotten 2021 
 Beslut 210916 - Rapport 

om påminnelser på begä-
ran om yttrande och ären-
den som eskalerats enligt 
PN eskaleringsprincip un-
der T1 och T2 2021. 

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