
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-04-23
(49)

Plats och tid Malå Hotell, kl 13.00 - 15.05

Ajournering Kl 14.10 - 14.30 kaffe
Kl 14.45 - 14.50

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Tomas Strömberg (ML), 
Jeanette Hallin (S), Petter Lundström (V) och Nils Lind (S), vilka er-
sätts av Fred Cederlund (ML), Charlotte Hultdin (S), Anna Harr (V) 
och Carl-Erik Gradin (S).

Åsa Gustafsson (L) är frånvarande utan ersättare.

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 24, 33 - 34

Utses att justera Britt-Marie Sellman och Cecilia F Stenlund

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, måndag den 23 april 2018, kl 15.30

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22
Catrin Björck

Ordförande

Ove Stenlund

Justerande

Britt-Marie Sellman Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-04-23

Anslag sätts upp 2018-04-23 Anslag tas ner 2018-05-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-04-23
(49)

Plats och tid Malå Hotell, kl 13.00 - 15.05

Ajournering Kl 14.10 - 14.30 kaffe
Kl 14.45 - 14.50

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Tomas Strömberg (ML), 
Jeanette Hallin (S), Petter Lundström (V) och Nils Lind (S), vilka er-
sätts av Fred Cederlund (ML), Charlotte Hultdin (S), Anna Harr (V) 
och Carl-Erik Gradin (S). 

Emil Högberg (C), kl 13.00 - 14.50, § 21 - 51
Ingen ersättare för Emil Högberg (C), § 52 - 55

Åsa Gustafsson (L) är frånvarande utan ersättare.

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 24, 33 - 34

Utses att justera Britt-Marie Sellman och Cecilia F Stenlund

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, torsdag den 3 maj 2018, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 21, 23 - 55
Catrin Björck

Ordförande

Ove Stenlund

Justerande

Britt-Marie Sellman Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-04-23

Anslag sätts upp 2018-05-03 Anslag tas ner 2018-05-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-04-23
(49)

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

När-
varo

§ 52
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

Mikael Abrahamsson S X X
Arne Hellsten ML X X
Emil Stråle S X X
Cecilia Festin Stenlund L X X
Siv Stenberg V X X
Joakim Pettersson ML X X
Malena Önnerlöv S X X
Tomas Strömberg Fred Cederlund ML X X
Ylva Olofsson S X X
Oskar Sjölund L X X
Åke Wallgren V X X
Ulla-Britt Persson S X X
Siv Johansson ML X X
Jeanette Hallin Charlotte Hultdin S X X
Emil Högberg Ingen ersättare § 52-55 C X - -
Ethel Cavén ML X X
Åsa Gustafsson Ingen ersättare L - - -
Ove Stenlund S X X
Petter Lundström Anna Harr V X X
Cecilia Wahlberg-Roslund ML X X
Nils Lind Carl-Erik Gradin S X X
Börje Stenlund ML X X
Roger Johansson S X X
Stefan Lundgren L X X
Britt-Marie Sellman S X X
Summa 24 10 13
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 21

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Utgår: * Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden 
t o m 2018-12-31

Tillkommer: * Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i omsorgs-
nämnden

* Val av ersättare i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för 
tiden t o m 2018-12-31

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Utgår: * Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden 
t o m 2018-12-31

Tillkommer: * Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i om-
sorgsnämnden

* Val av ersättare i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för 
tiden t o m 2018-12-31

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2018.76/10

Likvidation av Regionförbundet Västerbottens län

Västerbottens läns landsting har under 2017 ansökt hos regeringen om 
att Västerbottens läns landsting och kommunalförbundet/ samverkans-
organet Regionförbundet Västerbottens län ska gå samman den 1 ja-
nuari 2019 och bilda en ny regionkommun. Under förutsättning att ansö-
kan godkänns av riksdagen ska Regionförbundet Västerbottens län, or-
ganisationsnummer 222000-2436, träda i likvidation och upphöra den 
31 december 2018. 

I förbundsordningen för Regionförbundet Västerbottens län regleras för-
bundets likvidation. 

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Väs-
terbottens län ska avvecklas den 31 december 2018. Inriktningen är 
därefter att förbundsfullmäktige den 30 maj 2018 ska godkänna likvida-
tionen. 

Medlemmarna måste också godkänna att förbundets tillgångar, egna 
kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till 
den nya regionkommunen så att förbundsfullmäktige den 30 maj 2018 
kan besluta även om det. Den 31 december 2017 uppgick det egna ka-
pitalet till 3 476 tkr. En reservering för kostnader i samband med likvida-
tionen görs i förbundets sista bokslut (per 2018-12-31).

Bedömning

Regionförbundet Västerbottens län föreslår respektive förbundsmed-
lems fullmäktige besluta om 

1. att, under förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om att 
bilda regionkommun den 1 januari 2019, Regionförbundet Västerbot-
tens län avvecklas den 31 december 2018. 

2. att förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 
31 december 2018 överförs till den nya regionkommunen. 

3. att förbundsordningen, § 25, justeras enligt följande, där understru-
ken text är nytillkommen och överstruken text utgår: Om medlem ut-
trätt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska 
avvecklas ska förbundet träda i likvidation. Likvidationen verkställs av 
styrelsen i egenskap av likvidator, alternativt av den som styrelsen 
utser som likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulder beta-
las och egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i § 23. När 

Region Västerbotten, Lina 
Dahlbäck
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

styrelsen likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne 
avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom 
en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redo-
visning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättel-
sen fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredo-
visningen ska fogas beslut om vilken av förbundets medlemmar som 
ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv. När 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts för-
bundsmedlemmarna är förbundet upplöst.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 57/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Under 
förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om att bilda region-
kommun den 1 januari 2019, avvecklas Regionförbundet Västerbottens 
län den 31 december 2018. Förbundets tillgångar, egna kapital, skulder 
och åtaganden per den 31 december 2018 överförs till den nya region-
kommunen. Förbundsordningen, § 25, justeras enligt följande. Under-
struken text är nytillkommen och överstruken text utgår: Om medlem ut-
trätt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat att förbundet ska av-
vecklas ska förbundet träda i likvidation. Likvidationen verkställs av sty-
relsen i egenskap av likvidator, alternativt av den som styrelsen utser 
som likvidator. När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och 
egendom avyttras eller fördelas enligt principerna i § 23. När styrelsen 
likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne avge slutredo-
visning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsbe-
rättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av 
tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen fogas redovisnings-
handlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas beslut 
om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som tillhör förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och 
redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet 
upplöst.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Under förutsättning att riksdagen beslutar bifalla ansökan om att bilda 
regionkommun den 1 januari 2019, avvecklas Regionförbundet Väster-
bottens län den 31 december 2018. 

- Förbundets tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 
december 2018 överförs till den nya regionkommunen. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

- Förbundsordningen, § 25, justeras enligt följande. Understruken text är 
nytillkommen och överstruken text utgår: 

Om medlem utträtt ur förbundet eller om medlemmarna beslutat att för-
bundet ska avvecklas ska förbundet träda i likvidation. 

Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator, alterna-
tivt av den som styrelsen utser som likvidator. 

När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom avytt-
ras eller fördelas enligt principerna i § 23. 

När styrelsen likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall denne 
avge slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovis-
ning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen fo-
gas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisning-
en ska fogas beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska 
överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts för-
bundsmedlemmarna är förbundet upplöst. 

-----

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Börje Stenlund, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2018.86/11

Val av vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t o m 2018-10-14

Kommunfullmäktige har att välja ny vice ordförande i kommunfullmäkti-
ge efter Matts Hällsten (ML).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Börje Stenlund (ML) väljs till vice ordförande i kom-
munfullmäktige för tiden t o m 2018-10-14.

BESLUT

- Börje Stenlund (ML) väljs till vice ordförande i kommunfullmäktige för 
tiden t o m 2018-10-14.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, KFN, MBN, Meni AB, 
Mabo AB

Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2018.60/04

Årsredovisning 2017

Administrativa avdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för 
2017 års förvaltning.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 53/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Årsredovisning för 2017 års förvaltning för Malå kommun godkänns.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Årsredovisning för 2017 års förvaltning för Malå kommun godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2018.79/04

Revisionsberättelse för år 2017

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse där de föreslår att 
godkänna kommunens årsredovisning liksom bevilja ansvarsfrihet. Be-
viljandet av ansvarsfrihet samt årsredovisningen har blivit egna ärenden 
varför kommunfullmäktige här endast ska lyfta beslutet om att revisions-
berättelsen läggs till handlingarna.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Revisionsberättelsen för 2017 års förvaltning och rä-
kenskaper läggs till handlingarna. 

BESLUT

- Revisionsberättelsen för 2017 års förvaltning och räkenskaper läggs till 
handlingarna. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2018.80/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2017 för kommunstyrelsen

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2017 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

JÄV

Arne Hellsten (ML), Siv Johansson (ML), Cecilia Wahlberg Roslund 
(ML), Joakim Pettersson (ML), Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren 
(L), Ylva Olofsson (S), Mikael Abrahamsson (S), Ulla Britt Persson (S), 
Emil Stråle (S), Siv Stenberg (V), Anna Harr (V) och Emil Högberg (C) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Inga ersättare träder in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i sty-
relsen beviljas ansvarsfrihet för 2017.

BESLUT

- Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen beviljas an-
svarsfrihet för 2017.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN

Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2018.81/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2017 för barn- och utbildningsnämnden

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2017 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

JÄV

Emil Stråle (S), Charlotte Hultdin (S), Ulla-Britt Persson (S), Anna Harr 
(V), Ethel Cavén (ML) och Emil Högberg (C) anmäler jäv och deltar inte 
i handläggningen av ärendet. 

Inga ersättare träder in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Barn- och utbildningsnämnden och de enskilda leda-
möterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2017.

BESLUT

- Barn- och utbildningsnämnden och de enskilda ledamöterna i nämn-
den beviljas ansvarsfrihet för 2017.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
ON

Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2018.82/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2017 för omsorgsnämnden

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2017 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

JÄV

Ylva Olofsson (S), Britt-Marie Sellman (S), Emil Stråle (S), Carl-Erik 
Gradin (S) Oskar Sjölund (L), Cecilia F Stenlund (L), Joakim Pettersson 
(ML), Siv Johansson (ML), Fred Cederlund (ML) och Siv Stenberg (V) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Inga ersättare träder in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Omsorgsnämnden och de enskilda ledamöterna i 
nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2017.

BESLUT

- Omsorgsnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för 2017.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KFN

Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2018.83/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2017 för kultur- och fritidsnämnden

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2017 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

JÄV

Roger Johansson (S), Stefan Lundgren (L), Börje Stenlund (ML) och 
Siv Stenberg (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Inga ersättare träder in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Kultur- och fritidsnämnden och de enskilda ledamö-
terna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2017.

BESLUT

- Kultur- och fritidsnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden be-
viljas ansvarsfrihet för 2017.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MBN

Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2018.84/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2017 för Malå/Norsjö miljö- och bygg-
nämnd

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2017 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

JÄV

Malena Önnerlöv (S), Anna Harr (V) och Stefan Lundgren (L) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Inga ersättare träder in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd och de enskilda 
ledamöterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2017.

BESLUT

- Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd och de enskilda ledamöterna i 
nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2017.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
VN

Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2018.85/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2017 för valnämnden

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2017 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

JÄV

Malena Önnerlöv (S), Charlotte Hultdin (S), Siv Stenberg (V) och Siv 
Johansson (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ären-
det. 

Inga ersättare träder in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Valnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden 
beviljas ansvarsfrihet för 2017.

BESLUT

- Valnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden beviljas ansvars-
frihet för 2017.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, Marie Blomberg, 
ekonomienh

Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2018.71/04

Budget 2018 - nya budgetramar 2018 och budgetplan 2019 - 2020

Kommunen har under 2017 och tidigare år haft verksamheten feriearbe-
ten under kommunstyrelsens ansvarsområde. Denna verksamhet har 
flyttats över till barn- och utbildningsnämnden 2018, gällande 300 tkr. 

Bedömning

Därmed blir ramarna för 2018 följande.

- Barn- och utbildningsnämndens ram för 2018 blir 76 300 tkr .
- Kommunstyrelsens ram för 2018 blir 25 002 tkr.

Detta påverkar även plan 2019 och 2020 med 300 tkr enligt ovan.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 54/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Del av 
kommunfullmäktiges beslut 2018-03-05, § 5 Budget - nya budgetramar 
2018 och budgetplan 2019 - 2020 lydande: Budget 2018 - Nya budget-
ramar 2018 och budgetplan 2019 - 2020 fastställs enligt upprättat för-
slag, upphävs. Budget 2018 - Nya budgetramar 2018 och budgetplan 
2019 - 2020 fastställs enligt upprättat förslag.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Del av kommunfullmäktiges beslut 2018-03-05, § 5 Budget - nya bud-
getramar 2018 och budgetplan 2019 - 2020 lydande: Budget 2018 - 
Nya budgetramar 2018 och budgetplan 2019 - 2020 fastställs enligt 
upprättat förslag, upphävs.

- Budget 2018 - Nya budgetramar 2018 och budgetplan 2019 - 2020 
fastställs enligt upprättat förslag.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, KFN, MBN, Charlotte 
Hultdin, Johnny Salomonsson, 
ekonomienh

Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2018.51/04

Budget 2019 – Preliminära budgetramar 2019

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, 
utifrån resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till preliminära bud-
getramar för 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 3/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 55/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Prelimi-
nära budgetramar inkl kapitaltjänst för 2019 fastställs med följande änd-
ringar. Verksamheten feriearbeten flyttas över till barn- och utbildnings-
nämnden. De preliminära budgetramarna 2019 justeras upp med 307 
tkr till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen justeras ned 
med samma belopp.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Preliminära budgetramar inkl kapitaltjänst för 2019 fastställs med föl-
jande ändringar.

Verksamheten feriearbeten flyttas över till barn- och utbildningsnämn-
den. 

De preliminära budgetramarna 2019 justeras upp med 307 tkr till barn- 
och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen justeras ned med sam-
ma belopp.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, KFN, MBN, ekonomi-
enh

Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2018.50/04

Budget 2019 – Budgetförutsättningar 2019

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen ut-
arbetat förslag till budgetförutsättningar 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 2/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 56/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia F Stenlund (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Budgetförutsättningar 2019 fastställs med följande ändring. På sida 3, 
under rubriken Särskilda direktiv ska följande strecksats läggas till. Di-
gitaliseringens möjligheter till effektivare administration och verksamhet 
ska utvecklas.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Budgetförutsättningar 2019 fastställs med följande ändring. På sida 3, 
under rubriken Särskilda direktiv ska följande strecksats läggas till. 
Digitaliseringens möjligheter till effektivare administration och verksam-
het ska utvecklas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2018.87/11

Val av andre vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden t o m 2018-
12-31

I det gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt kom-
munstyrelsen (fastställt av kommunfullmäktige 2018-03-05, § 11) fram-
går följande om andre vice ordföranden.

”1. Gemensamma regler och riktlinjer

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.

1.2.7 Vice ordföranden

Om en andre vice ordförande är vald till nämnden har denne till upp-
drag att planera och leda sammanträde vid ordförandens och vice ord-
förandens frånvaro.

1.2.12 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföran-
de eller vid förfall för denne av andre vice ordförande och kontrasigne-
ras av anställd som nämnden bestämmer.

1.2.13 Beredning

De ärenden som ska avgöras av nämnden ska beredas av presidiet 
(ordförande samt vice ordförande/-n) om beredning behövs.

2. Kommunstyrelse

2.1. Sammansättning

Kommunstyrelsen har ett presidium som består av ordförande samt en 
eller flera vice ordförande.”

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 41 ska valberedningen läg-
ga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla 
med undantag av val av kommunfullmäktiges presidium, val av valbe-
redning eller fyllnadsval som inte är presidieval. 

Kommunallagens 5:e kap, § 33 lyder:  Ett brådskande ärende får avgö-
ras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter 
är ense om beslutet.

Lennart Gustavsson, löner, 
Linda Nystedt
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Ärendet är inte berett av kommunfullmäktiges valberedning. Ett enigt 
kommunfullmäktige har således att välja ny andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen efter Petter Lundström (V).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Åke Wallgren (V): Lennart Gustavsson (V) väljs till andre vice ordföran-
de i kommunstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Lennart Gustavsson (V) väljs till andre vice ordförande i kommunstyrel-
sen för tiden t o m 2018-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Britt-Marie Sellman, Meni AB, 
löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2018.88/11

Val av ombud i Malå Energi & Industri AB:s bolagsstämma 2015 - 2019

Kommunfullmäktige har välja nytt ombud i Malå Energi & Industri AB:s 
bolagsstämma 2015 - 2019 efter Maria Stenberg (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Malena Önnerlöv (S): Britt-Marie Sellman (S) väljs till ombud i Malå 
Energi & Industri AB:s bolagsstämma 2015 - 2019.

BESLUT

- Britt-Marie Sellman (S) väljs till ombud i Malå Energi & Industri AB:s 
bolagsstämma 2015 - 2019.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Joakim Pettersson, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2018.89/11

Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i kommunstyrelsen efter 
Matts Hällsten (ML).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Joakim Pettersson (ML) väljs till ledamot i kommun-
styrelsen för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Joakim Pettersson (ML) väljs till ledamot i kommunstyrelsen för tiden 
t o m 2018-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lars Holmqvist, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2018.90/11

Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i kommunstyrelsen efter 
Joakim Pettersson (ML).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Lars Holmkvist (ML) väljs till ersättare i kommunsty-
relsen för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Lars Holmkvist (ML) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 
t o m 2018-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ulla-Britt Persson, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr 2018.91/11

Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i kommunstyrelsen efter 
Maria Stenberg (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Malena Önnerlöv (S): Ulla-Britt Persson (S) väljs till ny ledamot i kom-
munstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Ulla-Britt Persson (S) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden 
t o m 2018-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Britt-Marie Sellman, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2018.92/11

Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i kommunstyrelsen efter 
Ulla-Britt Persson (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Malena Önnerlöv (S): Britt-Marie Sellman (S) väljs till ersättare i kom-
munstyrelsen för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Britt-Marie Sellman (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 
t o m 2018-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kim Bergström, ON, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2018.93/11

Val av ersättare i omsorgsnämnden för tiden t o m 2018-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i omsorgsnämnden efter 
Siv Stenberg (V).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Åke Wallgren (V): Kim Bergström (V) väljs till ny ersättare i omsorgs-
nämnden för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Kim Bergström (V) väljs till ny ersättare i omsorgsnämnden för tiden 
t o m 2018-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Stefan Lundgren, MBN, löner, 
Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2018.94/11

Val av ledamot i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden t o m 
2018-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ny ledamot i Malå/Norsjö miljö- och 
byggnämnd efter Matts Hällsten (ML).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Oskar Sjölund (L): Stefan Lundgren (L) väljs till ny ledamot i Malå/Nor-
sjö miljö- och byggnämnd för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Stefan Lundgren (L) väljs till ny ledamot i Malå/Norsjö miljö- och bygg-
nämnd för tiden t o m 2018-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mikael Eriksson-Lind, MBN, 
löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2018.99/11

Val av ersättare i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden t o m 
2018-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i Malå/Norsjö miljö- och 
byggnämnd efter Stefan Lundgren (L).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Mikael Eriksson-Lind (ML) väljs till ny ersättare i 
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Mikael Eriksson-Lind (ML) väljs till ny ersättare i Malå/Norsjö miljö- och 
byggnämnd för tiden t o m 2018-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Thomas Bergqvist, KFN, löner, 
Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2018.95/11

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden t o m 2018-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i kultur- och fritidsnämn-
den efter Maria Stenberg (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Malena Önnerlöv (S): Thomas Bergqvist (S) väljs till ny ersättare i kul-
tur- och fritidsnämnden för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Thomas Bergqvist (S) väljs till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
för tiden t o m 2018-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomienh

Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2018.69/04

Taxa för torghandelsplats i Malå

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20, § 90 bl a att fastställa taxa 
för torghandelsplats i Malå kommun till: 

- 200 kronor/dag och plats utan el
- 250 kronor/dag och plats med el.

Bedömning

Ingen uppräkning har skett sedan kommunfullmäktiges beslut 2011-06-
20. Förslag till ny taxa för torghandelsplats i Malå kommun fr o m 2018-
04-01 på Torget, Bävern 1 har upprättats. 

Intäkterna ska tillföras verksamhet 8000, objekt 10011.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 50/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Siv Johansson (ML): Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-20, § 90 upp-
hävs fr o m 2018-06-01. Taxa för torghandelsplats i Malå kommun 
fr o m 2018-06-01 på Torget, Bävern 1 fastställs till:

- 250 kronor/dag och plats utan el
- 300 kronor/dag och plats med el.

BESLUT

- Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-20, § 90 upphävs fr o m 2018-06-
01. 

- Taxa för torghandelsplats i Malå kommun fr o m 2018-06-01 på Tor-
get, Bävern 1 fastställs till:

- 250 kronor/dag och plats utan el
- 300 kronor/dag och plats med el.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2018.67/04

Instruktion för ombud inför Malå Energi & Industri AB:s bolagsstämma 
år 2018

I ägardirektivet för Malå Energi & Industri AB, under rubriken Ombud/ 
representanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges ar-
betsordning, under § 47 Ombud framgår följande.

Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman 
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter 
framgår följande.

Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bo-
lag.

Enligt Malå Energi & Industri AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på or-
dinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behand-
ling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Britt-Marie Sellman
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorerna

10. Val av revisor och revisorsersättare

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 51/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Malena Önnerlöv (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: In-
struktioner för ombuden till bolagsstämman för Malå Energi & Industri 
AB lämnas på punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

12) styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kom-
mun antas.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Instruktioner för ombuden till bolagsstämman för Malå Energi & Indust-
ri AB lämnas på punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren beviljas

12) styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kom-
mun antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2018.68/04

Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma år 2018

I ägardirektivet för Malåbostaden AB, under rubriken Ombud/represen-
tanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges arbetsordning, 
under § 47 Ombud framgår följande.

Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman 
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter 
framgår följande.

Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bo-
lag.

Enligt Malåbostaden AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på ordinarie 
årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorns granskningsrapport

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorerna

Britt-Marie Sellman
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

10. Val av revisor och revisorsersättare

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 52/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Instruk-
tioner för ombuden till bolagsstämman för Malåbostaden AB lämnas på 
punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

12) styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kom-
mun antas.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Instruktioner för ombuden till bolagsstämman för Malåbostaden AB 
lämnas på punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren beviljas

12) styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kom-
mun antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2018.63/01

Uppstart av utredningar; Strategi 2019 mål 2018 - Budget i balans 2019

Utifrån processen budget i balans 2017 identifierades fem aktiviteter 
som skulle arbetas med under 2018 för att nå målet att Malå kommun 
ska få en god ekonomi 2020. Budgetberedningen beslutade 2018-01-15 
att skicka ut förslagen/aktiviteterna på remiss till de politiska partierna. 
Remissvaren redovisades 2018-03-07 för budgetberedningen, presidi-
erna och avdelningscheferna. 

De fem aktiviteter som remitterades till de politiska partierna är:

- Malå Energi & Industri AB
- Ny politisk organisation utreds
- Ny tjänstemannaorganisation utreds
- Föreningsdrift fritidsanläggningar utreds
- Antal äldreboenden.

Utifrån de remissvar som inkommit behövs beslut från kommunfullmäk-
tige för inriktningen på utredningarna/aktiviteterna. Vad gäller äldrebo-
enden pågår diskussioner i omsorgsnämnden och inget beslut behöver 
tas av fullmäktige i detta ärende.

I utredningarna ska hänsyn tas till hur besluten berör både män och 
kvinnor.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 58/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunchefen får i uppdrag att utreda vilken 
inriktning Malå Energi & Industri AB ska ha framgent. Kommunchefen 
ges möjlighet att anlita extern hjälp i arbetet. Kommunchefen får i upp-
drag att utreda föreningsdrift av fritidsanläggningar. Kommunchefen ges 
möjlighet att anlita extern hjälp i arbetet. En politisk beredningsgrupp får 
i uppdrag att utreda ny politisk organisation. Den politiska berednings-
gruppen består av kommunfullmäktiges ordf (tillika sammankallande) 
samt representanter för samtliga partier representerade i kommunfull-
mäktige. Partierna får i uppdrag att utse vilka som ska ingå i den politis-
ka beredningsgruppen. Kommunchefen får i uppdrag att, efter beslut om 
ny politisk organisation, utreda tjänstemannaorganisationen. Kommun-
chefen ges möjlighet att anlita extern hjälp i arbetet. Kommunchefen re-.

Jim Lundmark, Ove Stenlund, 
grp ledarna för partierna
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dovisar hur ärendena/utredningarna fortgår i kommunfullmäktiges sam-
manträde i oktober 2018.

BESLUT

- Kommunchefen får i uppdrag att utreda vilken inriktning Malå Energi & 
Industri AB ska ha framgent. Kommunchefen ges möjlighet att anlita 
extern hjälp i arbetet.

- Kommunchefen får i uppdrag att utreda föreningsdrift av fritidsanlägg-
ningar. Kommunchefen ges möjlighet att anlita extern hjälp i arbetet.

- En politisk beredningsgrupp får i uppdrag att utreda ny politisk organi-
sation. Den politiska beredningsgruppen består av kommunfullmäkti-
ges ordf (tillika sammankallande) samt representanter för samtliga par-
tier representerade i kommunfullmäktige. Partierna får i uppdrag att ut-
se vilka som ska ingå i den politiska beredningsgruppen.

- Kommunchefen får i uppdrag att, efter beslut om ny politisk organisa-
tion, utreda tjänstemannaorganisationen. Kommunchefen ges möjlig-
het att anlita extern hjälp i arbetet.

- Kommunchefen redovisar hur ärendena/utredningarna fortgår i kom-
munfullmäktiges sammanträde i oktober 2018.

-----
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§ 49 Dnr 2018.46/00

Fastställande av revisionsreglemente

Kommunfullmäktige fastställde ett revisionsreglemente 2006-12-05, § 
220. Detta reglemente behöver förändras med tanke på den nya kom-
munallagen som trädde i kraft 2018-01-01. Den berör bland annat att 
revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium, 11 kap 8 § i 
KL. Det här är redan angett i kommunfullmäktiges arbetsordning men 
inte i revisionsreglementet. 

I den nya kommunallagen får även revisorernas sakkunniga en själv-
ständig rätt att yttra sig i de rapporter de lämnat. 

Revisionsreglementet har bearbetats och anpassats till den nya lagen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 59/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upp-
rättat förslag till revisionsreglementet fastställs. Tidigare beslut om fast-
ställande av revisionsreglemente upphävs.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till revisionsreglementet fastställs. 

- Tidigare beslut om fastställande av revisionsreglemente upphävs.

-----
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§ 50 Dnr 2018.14/04

Ansökan om tilläggsanslag - Barn- och utbildningsnämnden

Inom vuxenutbildningen ingår idag grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasial vuxenutbildning och SFI. I Malå kommun kan elever läsa SFI 
dagtid på tiderna 08.30 - 15.30. Nya samhällstrender inom kommunens 
planering för nyanländas placeringar har för närvarande nyanserats 
med att: Fler nyanlända har arbete utanför Malås tätort där arbetstider-
na är förlagda under ordinarie undervisningstid för SFI.

I Västerbottens inland verkar det som om få eller ingen erbjuder ren SFI 
på kvällstid när det inte finns ett jämnt flöde av elever. Det finns varian-
ter av flexibel undervisning där de erbjuder distanslösningar och där 
grupperna har kvällsträffar.

Kostnaden på 600 000 kronor är utökning av resursperson för att kunna 
bedriva ren SFI-undervisning på kvällstid. Om en elev skulle påbörja ut-
bildning på kvällstid så har den rätt till minst 15 timmars undervisning 
enligt skollagen. 

Behovet har inte funnits tidigare. Driva SFI på distans är svårt och vi har 
provat bygga upp tjänsten tidigare. Det krävs minst en halvtid som ad-
ministrerar en lärportal samt håller kontakten med distanseleverna. I vår 
förundersökning inför distansstudierna visade det sig att det är svårt att 
köra en ren distanskurs utan sammankomster. Kvaliteten sjunker dras-
tiskt utan fysiska träffar. 

Just nu täcker inte SFI:ns budget upp för mer än 1,5 heltidstjänster. Det 
tryck som finns på SFI:n är just nu 2 heltidstjänster (50 % betalas av in-
tegration).

I grupp till kräver mer resurser och tilldelning av medel. 600 000 kronor 
finns inte inom barn- och utbildningsnämndens budget i dagsläget. 

Fler nyanlända har arbete utanför Malås tätort där arbetstiderna är för-
lagda under ordinarie undervisningstid för SFI.

BESLUTSUNDERLAG

Se barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 83/17.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 60/18.

BUN
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Barn- 
och utbildningsnämnden beviljas inte ett ramtillskott från kommunfull-
mäktige på 600 tkr för SFI-undervisning på kvällstid.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Barn- och utbildningsnämnden beviljas inte ett ramtillskott från kom-
munfullmäktige på 600 tkr för SFI-undervisning på kvällstid.

-----
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§ 51 Dnr 2018.75/04

Fastställande av regler för kommunalt hemsändningsbidrag

Enligt fastställda regler för hemsändningsbidrag i Malå kommun, kan 
medborgare i kommunen få dagligvaror hemkörda mot en egenavgift av 
8 kronor. Den aktör som tar sig an uppdraget åtar sig hemkörning av 
varor mot ersättning. I dagsläget är denna ersättning 200 kronor per 
hemsändningstillfälle. Hemsändningsbidraget maximeras till 140 000 
kronor per affär och år. Hemsändning per hushåll får vara högst 2 ggr 
per vecka. Ingen särskild behovsprövning görs för ändamålet utan möj-
ligheten till varuhemsändning regleras av i första hand hushåll med 
visst geografiskt avstånd till butik eller hushåll som saknar möjligheter 
att på annat sätt ta sig till butik.

I Malå kommun är det Handlarn i Adak som erbjuder varuhemsändning. 
Under det senaste året har antalet hemsändningstillfällen ökat. Detta 
bl a som en följd av en ökad marknadsföring till hushåll, som ett led i att 
säkra butikens överlevnad. 

Enligt förordningen (2008-284) om stöd till kommersiell service, ska va-
ruhemsändning kunna erbjudas personer som av en eller annan anled-
ning inte har möjlighet eller på eget sätt kan ta sig till butik och handla 
på egen hand. 

Omsorgsavdelningen har föreslagit förändring inom sin verksamhet i ar-
betet ”Budget i balans 2018/besparing – Ändrade rutiner för inköp av 
dagligvaror till brukare (hemsändningsbidrag)” (KF 2017-11-27, dnr 
2018.75/04). Mot denna bakgrund har utvecklingsavdelningen gjort en 
översyn av hemsändningsbidraget med tillhörande regler och föreslår 
att de ändras. En ändring ligger även i fas med den pågående proces-
sen i Malå kommun med framtagande av Serviceplan, vilken slutförs vid 
årsskiftet 2018/2019. Serviceplan är en förutsättning för att vara berätti-
gad till statliga stöd. Den utarbetas för att en grundläggande kommersi-
ell service som är långsiktig och hållbar ska finnas i Malå kommun.

I processen har dialog förts med befintlig aktör som idag erbjuder varu-
hemsändning (Handlarn i Adak), med omsorgsavdelningen/Mari-Louise 
Lundqvist, ekonomienheten/Lina Dahlbäck samt Länsstyrelsen i Väster-
bottens län/Emma-Lisa Olofsson. 
 
Bedömning

En ändring av reglerna för hemsändningsbidraget enligt förslag bidrar 
till uppfyllelse av Lokal utvecklingsstrategi Malå kommun, med särskild 
fokus på målområde ”Ett samhälle som inkluderar och utvecklar männi-
skor” och mer specifikt inriktningsmål 1.1 Samverkan och nya lösningar 

Anna-Karin Horney, Marie 
Önnerlöv, Lina Dahlbäck

41



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

för service och tjänster:

Mot bakgrund av de demografiska utmaningarna, samt det faktum att 
Malå är en kommun vars centralort omgärdas av många små och me-
delstora byar, behövs nya modeller för att tillmötesgå det behov som 
finns av service och tjänster. På lokal nivå krävs samverkan och innova-
tiva lösningar mellan offentlig förvaltning, näringsliv och det civila sam-
hället för att hela kommunen ska kunna växa och utvecklas. 

- Utveckla funktionalitet och samverkan mellan kommuner, mellan tätor-
ter och landsbygd samt med grannkommuner, för att öka tillgänglighe-
ten och utbudet av service och tjänster. 

- Utveckla metoder, modeller och samverkan för att stärka platsers 
långsiktiga kapacitet att arbeta med hållbar samhällsutveckling, tillväxt 
och attraktivitet.

En ändring bedöms också kunna bidra till genomförande av den före-
slagna förändringen inom omsorgsavdelningens verksamhet i arbetet 
”Budget i balans 2018/besparing – Ändrade rutiner för inköp av daglig-
varor till brukare (hemsändningsbidrag)” (KF 2017-11-27, dnr 
2018.75/04).

Ärendet bedöms inte påverka kvinnor och män olika. Däremot sker en 
tydligare prioritering av vilka hushåll som ges möjlighet till hemsänd-
ning.

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 61/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26, § 
105 - Fastställande av regler för hemsändningsbidrag, upphävs. Upprät-
tat förslag till Regler för hemsändningsbidrag fr o m 2018-09-01 fast-
ställs.

BESLUT

- Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26, § 105 - Fastställande av reg-
ler för hemsändningsbidrag, upphävs.

- Upprättat förslag till Regler för hemsändningsbidrag fr o m 2018-09-01 
fastställs.

-----
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§ 52 Dnr 2018.70/29

Park Malåborg

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30, § 122 att verksamhetsansva-
rig vid utvecklingsavdelningen får i uppdrag att ta fram ett koncept och 
affärsplan för Malåborg. Förslag på verksamhetens framtida innehåll 
och drift presenterades som ”Konceptutveckling Park Malåborg”. För-
slaget innehöll inte restaureringsplan för byggnaden.

I nuläget då Malå kommun måste effektivisera, vilket förutsätter ”rätt” 
prioriteringar, bör en konceptutveckling av Malåborg på sikt bidra till be-
sparingar för Malå kommun som helhet, vilket innefattar ett nytt huvud-
mannaskap. Konceptet ska bidra till identitet och stolthet samt ökad at-
traktionskraft för medborgare och utifrån kommande besökare – lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt.

2017-08-29 föreslogs genomförande av en förstudie för att ta nästa steg 
i konceptutvecklingen. Kommunstyrelsen beslutade § 127, dnr 
2018.70/29 att förstudien genomförs med extern finansiering och att 
ärendet återredovisas i mars 2018.

Syftet med projektet/förstudien var att utreda förutsättningar för en för-
ändrad verksamhet och drift av Malåborg. Konceptiden som undersökts 
har arbetsnamnet Park Malåborg - ett integrerat socialt företag. Förstu-
dien ska klargöra konceptutvecklingens genomförandekapacitet - en 
möjlighet i utveckling av social verksamhet och fastigheten Malåborg.

Processen har fortskridit internt och externt utifrån beslutad projektplan 
och beviljade medel från Skellefteå Älvdal. Thomas Johansson/Indivi-
duell Växtkraft AB (IVK) i Örnsköldsvik har fungerat som konsultativt 
stöd. 

Den interna processens huvudspår har involverat verksamhetsansvarig 
vid Galejan och handledare för MIPS (Malå Individual Placement and 
Support) samt omsorgschef och hemvårdsansvarig. Kartläggning av po-
tentiella framtida uppdrag har involverat samtliga avdelningar i Malå 
kommun. Galejans verksamhet kan liknas vid ett socialt företag med 
hänsyn till arbetet med individen i centrum och alla individers lika värde 
och möjligheter till växtkraft och utveckling. 

Den externa processens huvudfokus har varit omvärldsbevakning för att 
inhämta kunskap och erfarenhet från liknande verksamheter utanför 
Malå kommun, dialog med privat näringsliv samt dialog med lokalt före-
ningsliv i byar och samhället i Malå kommun. Löpande kontakt har hål-
lits med Rädda Barnen i Umeå samt med riksorganisationen Folkets 

Anna-Karin Horney
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Hus och Parker. Förslag till stadgar för socialt företag samt driftform för 
ekonomisk förening har tagits fram.

Resultatet av dessa processer är sammanställt och presenteras i doku-
mentet Utredning Park Malåborg.

I utredningens slutskede uppstod oklarheter och frågor i kommunorga-
nisationen, både vad gäller utredningsprocessen och konceptutveck-
lingens genomförandekapacitet i form av ett integrerat socialt företag. 
Det startade även i utredningens slutfas ett parallellt spår initierat av 
Malå IF. Syftet med det senare var att rädda byggnaden Malåborg. 

Bedömning

Mot bakgrund av dialogen med näringslivet har nya typer av uppdrags-
givare och tjänster för ett socialt företag identifierats. Likaså har behov 
av nya inomkommunala uppdrag kartlagts. 

Utifrån dialog med föreningslivet har ett antal nyckelaktörer inom bl a 
kultursektorn identifierats. De ställer sig positiva till konceptet och till bil-
dandet av en ny ekonomisk förening (föreningsliv i samverkan) samt 
positiva till att förvärva byggnaden Malåborg. Markområdet i anslutning 
till byggnaden är attraktivt och bör behållas i kommunens ägo, men 
upplåtas till den nya föreningen genom arrendeavtal.

Malå kommun måste effektivisera, vilket förutsätter ”rätt” prioriteringar. 
En konceptutveckling av Malåborg bedöms på sikt bidra till besparingar 
för Malå kommun som helhet. Det innefattar även ett nytt långsiktigt 
hållbart huvudmannaskap, det vill säga avyttring av byggnaden för en 
tillgänglig samlingslokal, med regelbunden och ny verksamhet. Socialt 
företagande som metod innebär nya möjligheter för andra ekonomise-
ringsformer. Det är en viktig modell i samhällsutvecklingen i Malå kom-
mun.

Affärsmodellen är nytänkande, jämställd och beaktar mångfaldsper-
spektivet, social- och ekonomisk hållbarhet. Konceptet ska genomföras 
stegvis över en fyraårsperiod. Det bygger på förening som verktyg för 
demokrati och delaktighet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 62/11.

44



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för full-
ständig beredning.

Börje Stenlund (ML): Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om en even-
tuell försäljning av Trumman 1 och tillhörande mark.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på frågan om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

BESLUT

- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för fullständig beredning.

-----
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§ 53 Dnr 2018.41/77

Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommuner-
na i Västerbotten om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård träder i kraft den 1 
januari 2018 och ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsan-
svar för viss hälso- och sjukvård.

I lagen uttrycks att dess syfte är att främja en god vård och en social-
tjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård 
behöver insatser från socialtjänsten eller den kommunalt finansierade 
hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I 
detta syfte ska lagen dessutom främja att en patient med behov av in-
satser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter att den 
behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

Vad gäller lagens innehåll och tillämpning berörs i huvudsak bestäm-
melser om:

- Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skri-
vits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från social-
tjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 
landstingsfinansierade öppna vården.

- Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver 
insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna. 

- Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.

Lagen innefattar handlingsutrymme för parterna att själva kunna kom-
ma överens om vissa centrala delar i sin samverkan i överenskommel-
ser, riktlinjer och rutiner. I Västerbotten är utgångspunkten för överens-
kommelsen att parterna ska tillämpa lagen. Parternas mål är att över-
enskommelsen ska bidra till ett förtroendefullt samarbete mellan huvud-
männen med patienternas behov i fokus samt att patienterna upplever 
en trygg, säker, samordnad, delaktig och effektiv övergång från sluten 
vård till landstingsfinansierad öppen vård och kommunal hälso- och 
sjukvård och socialtjänst.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 19/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 63/18.

Region V-botten, Anita Hel-
gesson, ON
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till omsorgsnämndens/kommunstyrelsens för-
slag, lydande: Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting 
och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård antas enligt beslutsunderlaget. Överenskom-
melsen gäller från 2018-04-03 och tillsvidare. 

BESLUT enligt omsorgsnämndens/kommunstyrelsens förslag

- Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommu-
nerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård antas enligt beslutsunderlaget.

 
- Överenskommelsen gäller från 2018-04-03 och tillsvidare.

-----
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Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2018.42/77

Antagande av länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade in-
satser rörande psykisk hälsa 2017

AC Konsensus har tagit fram en Länsplan för psykisk hälsa 2017. Pla-
nens övergripande syfte är att skapa långsiktiga förutsättningar för att 
främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och ge tillgång till insatser med 
hög kvalitet och bra kostnadseffektivitet till de som behöver vård och 
stöd. 

Representanter för Malå kommun har funnits med i arbetsgruppen som 
tagit fram handlingsplanen. 

Efter kontakt med AC Konsensus framgår att även om kommunen antar 
planen i sin helhet innebär det inte att man får ansvar över sådant som 
inte är kommunens ansvar.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 20/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 64/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till omsorgsnämndens/kommunstyrelsens för-
slag, lydande: Länsplan för psykisk hälsa 2017 antas.

BESLUT enligt omsorgsnämndens/kommunstyrelsens förslag

- Länsplan för psykisk hälsa 2017 antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-04-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Oskar Sjölund, ON, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2018.98/11

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden

Oskar Sjölund (L) avsäger sig i skrivelse uppdraget som ersättare i om-
sorgsnämnden.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Avsägelsen godkänns.

BESLUT

- Avsägelsen godkänns.

-----
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