
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-02-18
(41)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 15.30

Ajournering Kl 08.55 - 09.10 kaffe
Kl 10.55 - 11.00
Kl 11.00 - 12.00 Länsstyrelsen utbildar KS/Krisledningsnämnden via 
Skype
Kl 12.00 - 13.00 lunch
Kl 13.00 - 14.00 Länsstyrelsen/Sara Wård Edvall informerar om pro-
jektet Fossilfria transporter
Kl 14.35 - 14.45 kaffe

Beslutande Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V), 
Petter Lundström (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Jeanette Hallin (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Ebbe Bergstedt, enh chef/fastighetsenh, § 10
Catrin Björck, sekr Anna-Karin Horney, enh chef/utv avd, § 12
Inger Selin, kommunsekr, § 6 Charlotte Hultdin (S), ej tjg ersättare
Anna Jonsson, ek handläggare, § 7,9,11

Utses att justera Arne Hellsten, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag den 24 februari 2020, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 - 28
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Arne Hellsten

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-02-18

Anslag sätts upp 2020-02-24 Anslag tas ner 2020-03-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 1

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande ändring. 
Punkt 13 Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2020, 
per investeringsprojekt byter plats med punkt 14 Fortsatt drift av ishallen 
i Malå.

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring. Punkt 13 Godkännan-
de av kommunstyrelsens investeringsplan 2020, per investeringspro-
jekt byter plats med punkt 14 Fortsatt drift av ishallen i Malå.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2020.26/04

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019

Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse för verksam-
hetsområdet år 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 
2019 godkänns med redaktionella ändringar.

BESLUT

- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 2019 godkänns med re-
daktionella ändringar.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2020.14/10

Uppföljning av internkontroll 2019 - 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 internkontrollen 2019 har upprättats och uppföljning har skett 
inom de områden som innefattas av planen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Uppföljning av internkontroll 2019 godkänns.

BESLUT

- Uppföljning av internkontroll 2019 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim L, Lina D, Lars E, Rune N, 
Linda N, Anna-Karin H, Lars G, 
Ebbe B, Tony F, Carina K, Ulrika 
B

Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2020.16/00

Fastställande av plan för internkontroll 2020

Enligt reglementet för intern kontroll ska en plan för internkontrollen för 
innevarande år fastställas.

Förslag till plan för internkontroll 2020 har upprättats.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till plan för internkontroll 2020 
fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till plan för internkontroll 2020 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2020.21/00

Fastställande av verksamhetsindelning - ny politisk organisation

Till följd av kommunfullmäktiges beslut 2019-10-21, § 136 om att införa 
en ny politisk organisation i Malå kommun, behöver verksamheterna i 
berörda styrelser och nämnder delas in i utskott. Barn- och utbildnings-
nämnden, omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden upphör 
men verksamheterna finns kvar. De berörda verksamheterna delas in i 
allmänna utskottet, sociala utskottet och utbildningsutskottet.

Förslaget till ny verksamhetsindelning har omarbetats med hjälp av revi-
sor Hans Forsström/PwC (PricewaterhouseCoopers) och den politiska 
beredningsgruppen. Förslaget har varit ute på remiss till de politiska 
partierna i Malå kommun samt till de berörda avdelningscheferna. De 
synpunkter som kom fram i remissvaren har beaktats i förslaget. Utvär-
dering bör göras i kommunfullmäktige 2020-10-26.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Tidigare fastställd verksamhetsindelning (KF 
1998-10-05, § 62) upphör att gälla från och med 2020-06-30. Upprättat 
förslag till ny verksamhetsindelning fastställs och gäller från och med 
2020-07-01. Utvärdering av verksamhetsindelningen ska redovisas i 
kommunfullmäktige 2020-11-30. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Tidigare fastställd verksamhetsindelning (KF 1998-10-05, § 62) upp-
hör att gälla från och med 2020-06-30.

- Upprättat förslag till ny verksamhetsindelning fastställs och gäller från 
och med 2020-07-01.

- Utvärdering av verksamhetsindelningen ska redovisas i kommunfull-
mäktige 2020-11-30.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen 2020-02-18
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§ 6 Dnr 2020.9/00

Fastställande av nytt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämn-
der samt kommunstyrelsen och dess utskott

Till följd av kommunfullmäktiges beslut 2019-10-21, § 136 om att införa 
en ny politisk organisation i Malå kommun, behöver det gemensamma 
reglementet för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen änd-
ras.

Förslaget till nytt reglemente har omarbetats med hjälp av revisor Hans 
Forsström/PwC (PricewaterhouseCoopers) och den politiska bered-
ningsgruppen. Förslaget har varit ute på remiss till de politiska partierna 
i Malå kommun samt till de berörda avdelningscheferna. De synpunkter 
som kom fram i remissvaren har beaktats i förslaget. Utvärdering ska 
göras i kommunfullmäktige 2020-10-26.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Tidigare fastställt ”Gemensamt reglemente för 
Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen” upphör att gälla från 
och med 2020-07-01. Upprättat förslag till nytt ”Gemensamt reglemente 
för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen” fastställs och gäl-
ler från och med 2020-07-01. Utvärdering av reglementet ska redovisas 
i kommunfullmäktige 2020-11-30. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Tidigare fastställt ”Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämn-
der samt kommunstyrelsen” upphör att gälla från och med 2020-07-01.

- Upprättat förslag till nytt ”Gemensamt reglemente för Malå kommuns 
nämnder samt kommunstyrelsen” fastställs och gäller från och med 
2020-07-01.

- Utvärdering av reglementet ska redovisas i kommunfullmäktige 2020-
11-30.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Revisorerna, Joacim Eliasson, 
Börje Stenlund, BUN, ON

Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2020.28/04

Svar på revisionsrapporten Anpassningsarbete för att nå en ekonomi i 
balans – Kommunrevisionen

PricewaterhouseCoopers (PwC) har inlämnat en rapport Anpassnings-
arbete för budget i balans. PwC vill ha svar på sin granskning senast 
2020-04-01. Ett gemensamt förslag till svar från kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden har upprättats.

Följande rekommendationer lämnades i rapporten från PwC.

För framtiden lämnas följande rekommendationer till kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden.

● Säkerställ att systematisk analys och utvärdering inom områdena 
ekonomi och effektivitet genomförs.

● Säkerställ att ändamålsenliga planer för ekonomi i balans upprättas. 
Säkerställ att planerna dokumenteras, genomförs och följs upp samt 
att åtgärder nyttovärderas innan beslut om genomförande.

● Säkerställ att upprättade internkontrollplaner bygger på en riskana-
lys.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till svar till PwC godkänns.

BESLUT

- Upprättat förslag till svar till PwC godkänns.

-----
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§ 8 Dnr 2020.27/04

Ansökan om utökad budget 2020 - Revisorerna

Kommunrevisionen har inkommit med ett äskande om utökad budget 
med 15 tkr för personalkostnader 2020, då det finns två yrkesverksam-
ma bland revisorerna. För att hålla budget 2019 har man avstått från 
deltagande i kurser och konferenser och revisorerna anser att de behö-
ver en utökad budget med 15 tkr för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Bedömning

Kommunrevisionen har inför budget 2020 fått en utökad budget med 14 
tkr. Med detta tillskott bör revisorerna kunna hålla sin budget för 2020 
och ändå fullgöra sitt uppdrag.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ansökan avslås.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Ansökan avslås.

-----
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§ 9 Dnr 2020.29/04

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 - Kommunstyrelsen 
samt barn- och utbildningsnämnden

Följande projekt är inte färdigställda under 2019 och medel behöver flyt-
tas över från år 2019 till 2020.

Budget 
2019

Redovisning
2019

Överförs 
till 2020

0372 Underhåll gator och vägar 1 299 142 1 157
0375 KS utemiljö skola, förskol 1 626 598 1 028
0376 Biosteg reningsverk 5 472 665 4 807
0378 Ny hemsida Malå kommun 200 89 111
0382 Ombyggnation C-huset 600 25 575
0383 Utbyte klassrumsmöblering 175 46 129
0384 Möbler mm till förskola 250 10 240
0385 BUN utemiljö skola, förskola 250 123 127
0395 Bredband 700 402 298
0410 Ombyggnation Tjambo   22 682           14 325           8 357

33 254 16 425 16 829

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Överföring av investeringsmedel från 2019 till 
2020 godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020 godkänns.

-----
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§ 10 Dnr 2020.18/82

Fortsatt drift av ishallen i Malå

Kylanläggningen i ishallen i Malå har under de senaste åren haft stora 
problem med läckage av ammoniak, trasiga vevaxeltätningar, kretskort 
som gått sönder m m. Under hösten 2017 rengjordes värmeväxlarna 
och kompressorerna genomgick mindre service. Under de senaste åren 
har man haft problem vid driftsättning av anläggningen. Hösten 2019 
tog man beslut att köra trots de kända problem som finns efter påtryck-
ning från medborgarna. Under 2019 - 2020 körs anläggningen med de 
brister man känner till - läckande värmeväxlare (kaliumklorid kristallise-
ras på utsidan), läckande vevaxeltätningar och problem med effektstyr-
ningen för kompressor 2 m m.

För närvarande finns det tre alternativ till att fortsätta driften av ishallen.

1. Under våren/försommaren 2020 besiktar man åter anläggningen. 
Förutsatt att den blir godkänd, fortsätter man att köra anläggningen 
med de kända bristerna som finns (som ansvarig för arbetsmiljön vill 
föredraganden då returnera ansvaret eftersom man inte kan garan-
tera att det sker något haveri i anläggningen främst kopplat mot risk-
bedömning och ammoniakläckage).

2. Under våren/försommaren 2020 genomförs byte av värmeväxlare, 
vevaxeltätningar och effektstyrning. Under 2021 renoveras kompres-
sor 1, under 2022 renoveras kompressor 2. Bedömd investering per 
år är ca 450 000 kronor. Samt att översyn av styrningen av anlägg-
ningen ses över, alternativt byts ut.

3. Nyinvestering i nytt aggregat. Bedömd investering är 4 000 000 kro-
nor.

Oavsett i vilken riktning Malå kommun väljer att gå, krävs att denna 
kommuniceras politiskt till medborgarna.

Bedömning

Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både tjejer, 
kvinnor, pojkar och män.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.

Ebbe Bergstedt
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia F Stenlund (L): För fortsatt drift av ishallen väljs alternativ 2, ly-
dande: Under våren/försommaren 2020 genomförs byte av värmeväxla-
re, vevaxeltätningar och effektstyrning. Under 2021 renoveras kompres-
sor 1, under 2022 renoveras kompressor 2. Bedömd investering per år 
är ca 450 000 kronor. Samt att översyn av styrningen av anläggningen 
ses över, alternativt byts ut.

Lennart Gustavsson (V): Ärendet återremitteras för beskrivning av kon-
sekvenserna utifrån nyinvestering alternativt renovering av ishallen, 
samt för belysning av olika investeringars långsiktiga konsekvenser. 
Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen 2020-03-24.

FÖRSLAGSORDNING

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

BESLUT

- Ärendet återremitteras för beskrivning av konsekvenserna utifrån nyin-
vestering alternativt renovering av ishallen, samt för belysning av olika 
investeringars långsiktiga konsekvenser.

- Uppdraget redovisas i kommunstyrelsen 2020-03-24.

-----

RESERVATION

Cecilia F Stenlund (L) och Stefan Lundgren (V) reserverar sig mot be-
slutet till förmån för Cecilia F Stenlunds förslag.
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§ 11 Dnr 2020.23/04

Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2020, per inves-
teringsprojekt

Tidigare år har kommunstyrelsens verksamheter äskat medel löpande 
under året. För att öka kontrollen och samsynen ska detta från och med 
2019 göras under två tillfällen varje år. Ett underlag för investeringsåret 
görs i budgetberedningen, därefter tas investeringsprojekten samlat vid 
ett tillfälle inför investeringsåret och därefter revideras planen eventuellt 
efter ett halvår inför kvarstående halvår på budgetåret. Varje projekt ska 
utöver belopp också ha ett underlag i form av ett investeringsäskande 
för att kostnaderna ska kunna beräknas och finansiering planeras. 

Totala investeringsramen för kommunstyrelsen 2020 är 16 mnkr. Av 
dessa är investeringsbudgetramen 4 mnkr för skattefinansierat och 12 
mnkr för taxefinansierat. Äskanden om investeringsmedel för skattefi-
nansierat har inkommit med 4 412 mnkr. Äskanden om investeringsme-
del för taxefinansierat har inkommit med 8 mnkr. Av dessa är 6 mnkr 
redan intecknade. Sammanfattningsvis överskrider inkomna äskanden 
investeringsbudgetramen. Medel saknas för att finansiera alla äskan-
den.

Bedömning 

I förslaget till investeringsplan 2020 är det äskat om mer pengar än i 
den beslutade investeringsbudgetramen för 2020. En del av äskandena 
beror på för låg underhållsbudget.

Föredragandens bedömning utifrån inkomna äskanden är att ta bort 
uppgradering av växel och rengöring av ventilation Rönnen 4 för att det 
tillhör underhållsåtgärder. 

Kommunstyrelsen har att justera investeringsplanen så den följer inves-
teringsbudgetramen.

Lars G, Tony F, Ebbe B, 
Linda N, Agneta W, Anna J
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Förslag till investeringsplan 2020 – kommunstyrelsen (enligt inkomna 
äskanden):

Investeringsprojekt Belopp

FINAN-
SIERING 
SKATT/
TAXA Ansvarig

Uppgradering växel 62 S Linda Nystedt
Målstyrningssystem 500 S Jim Lundmark
Gator och vägar 2 500 S Tony Frank
VA 2 000 T Tony Frank

Fastigheter
Rivning av gula villan 300 S Ebbe Bergstedt
Kylanläggning Ishallen 450 S Ebbe Bergstedt
Ridhusgavel 250 S Ebbe Bergstedt
Rengöring av ventilation Rönnen 4 350 S Ebbe Bergstedt

Totalt 6 412

Totalt taxefinansierat 2 000
Totalt skattefinansierat 4 412

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia F Stenlund (L): Investeringsplan 2020 godkänns med undantag 
av uppgradering växel och rengöring av ventilation Rönnen 4.

Lennart Gustavsson (V): Investeringsplan 2020 godkänns med undan-
tag av uppgradering växel, rengöring av ventilation Rönnen 4 och kylan-
läggning Ishallen.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Lennart Gustavssons förslag.
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BESLUT

- Investeringsplan 2020 godkänns med undantag av uppgradering 
växel, rengöring av ventilation Rönnen 4 och kylanläggning Ishallen.

-----

RESERVATION

Cecilia F Stenlund (L) och Stefan Lundgren (L) reserverar sig mot be-
slutet till förmån för Cecilia F Stenlunds förslag.
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§ 12 Dnr 2020.22/08

Utveckling av Nölviken - projekt Entré Malå

Utredningsuppdraget om Nölviken återupptogs i september 2019. I 
samband med att etapp 1 av ny vägbyggnation är iordningställd, har det 
till utvecklingsgruppen inkommit förslag att tillskapa en utsiktsplats/rast-
plats på vägens högsta krön, Entré Malå. Trafikverket äger vägen. Ak-
tuellt markområde ägs av privatperson. Utsiktsplatsen/rastplatsen kan 
iordningställas i samband med att den nya vägen färdigställs och GC-
vägen byggs, vilket sker sommaren 2020. 

Organisation, tidplan och arbetsprocess

Utredningsgrupp Nölviken har bildats, bestående av Arne Hellsten/2:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen, Lars Grundberg/teknisk chef och 
Anna-Karin Horney/enhetschef utvecklingsavdelningen. Enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2019-11-12, § 156 ska investeringsbudget, driftbud-
get och finansieringsplan presenteras i kommunstyrelsen 2020-02-18.

I arbetsprocessen har ingått att tydliggöra och kostnadsberäkna kon-
ceptet, inhämta prisuppgifter och kontakta möjliga finansiärer såsom 
Region Västerbotten (1:1-medel) och Tillväxtverket Europeiska regiona-
la fonden Övre Norrland, ERUF-ÖN. Eftersom satsningen avser fysiska 
investeringar är det inte möjligt att erhålla medel via dessa finansie-
ringskällor. Kontakter har även tagits med entreprenören NCC och före-
tagare i Malå med erbjudande om medverkan i en satsning som bidrar 
till ökad attraktivitet och att synliggöra vilka företag som finns i Malå – 
tillsammans för utvecklingen av näringslivsklimatet i Malå! 

En ansökan om LONA-bidrag för att bygga ett utsiktstorn anpassat för 
besökare med funktionsnedsättning i anslutning till utsiktsplatsen/rast-
platsen har sänts till länsstyrelsen. Malå kommuns medfinansiering är 
50 000 SEK och belastar projekt 5780, verksamhet 227 - Utvecklings-
avdelningen (särskilt riktade medel som ska bidra till ökad attraktivitet 
och ett förbättrat näringslivsklimat). Beslut väntas i mars 2020.

Trafikverket har lämnat besked att de ansvarar för plogning av rastplat-
sen vintertid. 

Arbetsgruppen behöver tid fram till kommunstyrelsens sammanträde i 
mars för att arbeta fram konsekvenskalkyl, finansieringsplan och drift av 
Entré Malå.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

Anna-Karin Horney
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Ärendet återremitteras för redovisning av finansie-
ring och redovisning av driftkostnader. Ärendet tas åter upp i kommun-
styrelsens sammanträde 2020-03-24.

FÖRSLAGSORDNING

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

BESLUT

- Ärendet återremitteras för redovisning av finansiering och redovisning 
av driftkostnader.

- Ärendet tas åter upp i kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-24.

-----

17



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2020.3/04

Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå kommun

Från och med den 1 januari 2020 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

Se barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 86/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till barn- och utbildningsnämndens för-
slag, lydande: Upprättat förslag till riktlinjer och taxor inom förskola och 
fritidshem inom Malå kommun, som börjar gälla fr o m den 1 april 2020, 
fastställs. Tidigare riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå 
kommun upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem 
inom Malå kommun, som börjar gälla fr o m den 1 april 2020, fast-
ställs.

- Tidigare riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem i Malå kom-
mun upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2020.15/10

Information om framtida nyttjande av lokaler på Furugatan

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12, § 150 att:

- Kommunstyrelsen tecknar inte hyresavtal med Malåbostaden AB för 
mötesplatsen på Furugatan

- Kommunchefen får i uppdrag att presentera ett förslag på framtida 
nyttjande av lokaler på Furugatan

- Förslaget ska innehålla såväl organisatoriska som ekonomiska konse-
kvenser och presenteras i kommunstyrelsen 2020-02-18.

En skrivelse har skickats till Malåbostaden AB för att få ett underlag att 
redovisa i kommunstyrelsen. I skrivelsen står det att: 

”för att kunna göra en bra återkoppling till kommunstyrelsen behöver 
undertecknad veta vilka planer som Malåbostaden har för lokalen ”mat-
salen” samt även för de lokaler som blir lediga då omsorgsnämnden har 
sagt upp ett antal lägenheter för särskilt boende”.

Malåbostaden AB tog upp frågan i bolagets sammanträde 2019-12-11, 
§ 57 och beslutade att:

- Malåbostaden för diskussioner i styrelsen vad lokalen ska användas 
till i framtiden.

- Lokalen stängs ner från den 1 januari med en mobil avskärmning. En 
korridor ska finnas kvar för genomfart mellan Furugatan 3 och Furuga-
tan 5.

Bedömning

Eftersom ansvaret för Furugatan inte ligger under kommunstyrelsens 
verksamhetsområde har föredraganden fört dialog med Malåbostadens 
VD om framtida nyttjande av lokaler på Furugatan. Angående organisa-
toriska och ekonomiska konsekvenser så kommer Malåbostaden att ta 
fram ett förslag på hur deras lokaler på Furugatan kommer att nyttjas på 
bästa sätt framgent, både utifrån behovet av lägenheter och lokaler 
samt utifrån det som är mest ekonomiskt fördelaktigt för bolaget och 
Malå kommun som koncern.

Malåbostaden för en dialog med hyresgästföreningen utifrån förhand-
lingsordningen angående bibehållande av lokalen på Furugatan.

Malåbostaden AB
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Bris region Nord, Jim Lundmark

Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020.7/04

Ansökan om bidrag år 2021 - Bris region Nord

Bris region Nord ansöker om bidrag från Malå kommun för år 2021, to-
talt 7 000 kronor. Bris arbetar för att barnkonventionen ska efterföljas 
och att barn bl a ska vara fri från mobbning, självskadebeteende till oro 
över missbrukande föräldrar och ha en framtidstro.

Bris:s vision är ett samhälle där barnets rättigheter respekteras i sam-
hällets alla delar och där varje barn känner till sina rättigheter. För att 
uppnå detta arbetar organisationen utifrån tre delar: stödja, mobilisera 
och påverka.

Bedömning

Eftersom bidragen från kommunerna är en förutsättning för Bris:s verk-
samhet görs bedömningen att ett bidrag för 2021 ska beviljas. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Hallin (S): Bris region Nord beviljas inte ett bidrag för år 2021.

BESLUT

- Bris region Nord beviljas inte ett bidrag för år 2021.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2020.8/04

Ansökan om upptagande av lån för ombyggnad av Furugatan 7 - 11 - 
Malåbostaden AB

Malåbostaden AB ansöker om upptagande av lån för ombyggnad av 
Furugatan 7 - 11. Förskolans lokaler ska renoveras och ombildas till lä-
genheter. Åtgärden finns med i den kommunala investeringsbudgeten 
och beräknas uppgå till 15 miljoner kronor plus moms. 

Enligt ägardirektiven ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhäm-
tas vad avser:

- större investeringar, över 5 mnkr
- bildande eller förvärv av dotterbolag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt
- upptagande av lån över 5 mnkr.

BESLUTSUNDERLAG

Se Malåbostadens protokoll, § 58/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ansökan om upptagande av lån för ombygg-
nad av Furugatan 7 - 11 beviljas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Ansökan om upptagande av lån för ombyggnad av Furugatan 7 - 11 
beviljas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2020.17/08

Redovisning av investeringsprojekt

Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investe-
ringsprojekten för perioden januari - december 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2020.25/10

Information/Lägesrapport om ombyggnation reningsverk

Reningsverket för Malå samhälle har problem med att klara utsläpps-
kraven. Länsstyrelsen har förelagt Malå kommun att senast 2022-12-31 
uppfylla Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och 
kontroll av avloppsvatten avseende CODcr.

Processutredning av konsult, ÅF, är genomförd för att klargöra vad som 
måste göras för att reningsverket ska klara kraven. Denna utredning vi-
sar att ett biosteg måste införas till en av konsulter beräknad kostnad av 
5,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 115 att bevilja investerings-
medel med 6 miljoner kronor.
 
Det som hänt t o m 2019-04-30 är följande.

Processutredning utförd samt tillståndsansökan för Malå reningsverk in-
lämnad till länsstyrelsen, ÅF konsult, tillståndet ej klart.
Kostnad 554 366 kr.

t o m 2019-05-20
Konsult upphandlad för att projektera ombyggnationen, rörlig kostnad, 
anbud Sweco 949 200 kr.

t o m 2019-10-29
Tillstånd klart från länsstyrelsen. Projektering pågår, markundersökning 
ska göras, utbyggnadens utformning ska beslutas.

t o m 2019-12-31
Markundersökning utförd, utbyggnadens utformning är bestämd, projek-
tering pågår, förfrågningshandlingar ska vara klara till 2020-03-01.

Projekt 0376 Biosteg Reningsverk sammanställning av kostnader: 

180101--1231 572 902 kr
190101--1231 665 395 kr

= 1 238 297 kr

Bedömning

Bedömning av totalkostnad är svårt att göra i dagsläget. Man måste in-
vänta anbud för att säga mer exakt.

Ekonomienheten, Tony 
Frank
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2020.24/10

Information/Lägesrapport om ombyggnation av Tjambo

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11, § 36 att

- Ett- till fyraåringar ska vara på Tjambo
- Femåringarna flyttas till Nilaskolan
- Kommunstyrelsen ges rätt att uppta lån på 30 miljoner kronor.

Projektet 0410 rullar på enligt plan. Markjobb utanför upphandlat, bygg-
projekt är utfört, vissa ändrings- och tilläggsarbeten har tillkommit – bå-
de det som vi har beställt samt p g a andra orsaker.

Kostnad 2018: 3 218 000 kr
Kostnad 2019: 14 325 000 kr

Anbud byggnation: 22 298 000 kr

Kostnader som hittills tillkommit utanför anbudssumman:

Markjobb (VA, EL, ny infart m m) 310 000 kr
Konsult 120 000 kr (arbeten med upphandling samt ändringar)
ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) 272 000 kr 
Malåbostaden 136 000 kr

Collage redovisade 2018-08-30 en budgetkalkyl som innebär en kost-
nad för ombyggnationen inkl köksutrustning på 26 428 300 kr. Uppskat-
tad konsultkostnad antas till 10 % av entreprenaden = 2 650 000 kr. Det 
som vi vet tillkommer är uppdimensionering av befintligt VA, ca 150 000 
kr. Summan av detta blir 29 228 300 kr. Sedan tillkommer kostnader för 
ny anslutning av el och fjärrvärme, oförutsett samt utemiljö. Denna kost-
nadsuppskattning visar att kostnaden för ombyggnationerna enligt kom-
munfullmäktiges beslut 2016-04-11, § 36 kan överstiga 30 miljoner kro-
nor.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

Ekonomienheten, Ebbe 
Bergstedt
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2020.20/10

Information om resultatet av medarbetarundersökningen 2019

En medarbetarundersökning genomfördes under senhösten 2019. 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 kommunövergripande samverkansgruppen. 

Några nedslag i resultaten:

Resultat för Malå kommun

Svarsfrekvensen är mycket bra i flera arbetsgrupper men lite för låg i 
andra. Sammanlagt 76,2 % och det betecknas som bra.
Mål och uppdrag – 4,6 av 6 67,3 % anser att de arbetar mot tydliga 

mål och 53,3 % anser att de följer upp 
mål och resultat.
Arbetat med styrkort sedan 2011 – resul-
tatet borde vara högre.

Information – 5 av 6 78,6 % 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. Men det är ca 40 medarbetare som 
inte vet vad som förväntas av dem i arbe-
tet.
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 
% (8 st) som inte delar de åsikterna.
Resultatet visar på en bra arbetsgemen-
skap

Ledarskap – 5 av 6 Cheferna håller vad de lovar och visar 
omtanke och bryr sig om sina medarbe-
tare.
Ledarskapet spelar en mycket viktig roll 
för verksamheten och arbetsmiljön.

Lars Ekberg
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Medarbetar- o lönesamtal 
3,9 av 6

Medarbetarsamtalen är meningsfulla 
men man är mer kritisk till lönesamtalen.
Man får inte högre lön trots att man pre-
sterar 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 53,3 % hinner med sina arbetsuppgifter.
88,6 % vet vad som ska utföras.
77,2 % vet vad som ska prioriteras.
För en god arbetsmiljö är det viktigt att 
det är bra resultat på detta frågeområdet.

Kränkande särbehandling 
från chef eller arbetskamra-
ter.

15 medarbetare anser att de har blivit 
kränkta under året.
Tydliga riktlinjer finns om detta område. 
15 är 15 för många.

Sexuella trakasserier från 
chef eller arbetskamrater

0 %
Mycket positivt resultat!

Jämförelse mellan Medarbetarenkät 2015 och 2019

 Det är bättre resultat 2019 på samtliga frågeområden jämfört med 
2015 – vid jämförelse svarsalternativ 6+5

 Ser man på den totala poängen för områdena är det Ledarskapet 
som har fått den största höjningen.

 Chefen tar tag i konflikter. Chefen håller vad han/hon lovar är de del-
frågor som fått den högsta ökningen sett mellan åren. 

Bakgrundsfrågorna

Ett antal bakgrundsfrågor har ställts och här är ett axplock:

 70,6 % av de svarande arbetar heltid
 22 medarbetare skulle vilja höja sin sysselsättningsgrad
 12 medarbetare kan tänka sig att jobba heltid i fall tempot minskar el-

ler att arbetstiderna blir bättre
 11 av 272 röker, 4 %
 67 använder snus eller andra tobaksvaror, 24,6 %
 7 medarbetare dricker alkohol 2 - 3 ggr per vecka
 46 medarbetare dricker aldrig alkohol
 80,1 % ägnar sig åt minst 150 min lågintensiv motion under veckan.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2020.19/02

Uppföljning av arbetsmiljömål för kommunstyrelsens verksamhetsområ-
den 2019

Enligt kommunens Arbetsmiljöpolicy, fastställd av kommunfullmäktige 
2018-03-05, § 2 ska varje avdelning upprätta en Arbetsmiljöhandbok, 
fastställa mål för sitt arbetsmiljöarbete och föra in dessa i Arbetsmiljö-
handboken. Målen följs upp varje år. För år 2019 gällde följande mål för 
kommunstyrelsens verksamhetsområden.

”Mål:

1

Arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelats arbetstagarna ska inte 
ge upphov till ohälsosam arbetsbelastning.

2

En god fysisk arbetsmiljö. Inga allvarliga anmärkningar ska finnas på 
skyddsrondsprotokollet.

Aktiviteter

Följa upp på arbetsplatsmöten och på medarbetarsamtal

1. vilka arbetsuppgifter som ska utföras

2. vilket resultat som ska uppnås

3. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker 
till för alla arbetsuppgifter

4. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 
Vid årets slut genomförs en enkät för att utvärdera ovanstående 
aktiviteter.

Skyddsronder genomförs i samtliga verksamheter - följs upp på arbets-
platsmöten samt rapport lämnas till den avdelningsövergripande sam-
verkansgruppen.”

Uppföljning av aktivitet 1 - 4 genom att Medarbetarenkäten 2019 redo-
visas, se följande tabell.

Lars Ekberg
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Kommunstyrelsen 2020-02-18

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Aktivitet

Adm avd 
inkl ar-
betsmark-
nadsenh

Tekniska 
avd

Utveck-
lingsavd

Vet vilka arbetsuppgifter som 
ska utföras

83,3 % 85,7 % 80 %

Vet vilket resultat som ska 
uppnås

90 % 85,7 % 100 %

Vet vilka arbetsuppgifter som 
ska prioriteras när tillgänglig tid 
inte räcker till för alla arbets-
uppgifter

83,3 % 89,3 % 100 %

Vet vem de kan vända sig till 
för att få hjälp och stöd för att 
utföra arbetet

93,3 % 75 % 100 %

Uppföljning av skyddsronder, se tabell nedan.

Arbetsställe Skyddsrond genomförd Allvarliga anmärkningar
Kommunhu-
set

Ja Några lösa kontakter. 
Problem med utskrifter.

Grytan Ja Nej
Väg, vatten, 
renhållning

Riskbedömning görs inför 
varje stor arbetsuppgift, 
ex vattenläcka. 
Riskbedömning av lokaler 
är framtagen.

Fastigheter Gällande lokalvården del-
tar de i grundskolans 
skyddsronder.
Fastighetsskötares ar-
betsområde omfattar 
många olika byggnader/ 
lokaler. 

Galejan Ja Avsaknad av brandlarm i 
en lokal.

Skyddsronder – några allvarliga brister har upptäckts och åtgärderna 
prioriteras.

Sjukfrånvaron har sjunkit med 1,7 procentenheter under 2019 till 4,7 %.
Olycksfall/tillbud – Tre olycksfall är inrapporterade under 2019. Det är 
positivt att det är så få.

Aktiviteterna har genomförts. 
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Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Förslag till ny Arbetsmiljöhandbok innehållande nya mål kommer efter 
samverkansprocess med de fackliga organisationerna att läggas fram 
till kommunstyrelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----
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Kommunstyrelsen 2020-02-18
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§ 22 Dnr 2020.12/01

Krisledningsplan för Malå kommun, fastställd av kommunfullmäktige 
2016-06-27, 49 upphör att gälla

Krisledningsplanen som tidigare beslutades av kommunfullmäktige, be-
slutas sedan 2019 av kommunchefen enligt delegationsförteckning.

BESLUTSUNDERLAG

Se Helén Kärrmans tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Krisledningsplan för Malå kommun, fastställd 
av kommunfullmäktige 2016-06-27, § 49 upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Krisledningsplan för Malå kommun, fastställd av kommunfullmäktige 
2016-06-27, § 49 upphör att gälla.

-----
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§ 23 Dnr 2020.11/01

Informationsplan för Malå kommun, fastställd av kommunfullmäktige 
2011-10-31, 111 upphör att gälla

Informationsplanen som tidigare beslutades av kommunfullmäktige, be-
slutas sedan 2019 av kommunchefen enligt delegationsförteckning. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Helén Kärrmans tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationsplan för Malå kommun, fastställd 
av kommunfullmäktige 2011-10-31, § 111 upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationsplan för Malå kommun, fastställd av kommunfullmäktige 
2011-10-31, § 111 upphör att gälla.

-----
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Selin
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§ 24 Dnr 2020.5/10

Hälsorådet byter namn till Folkhälsorådet

Hälsorådet är en samverkansgrupp mellan aktörer från Malå kommun 
och Regionen (tidigare landstinget) samt andra organisationer och före-
ningar som på olika sätt arbetar med frågor som rör befolkningens häl-
sa. Det överordnande målet är att sprida kunskap och information om 
hälsofrämjande faktorer för att förbättra hälsan och sänka ohälsotalet i 
Malå kommun.

Namnet ”Hälsorådet” är inte det optimala namnet då likvärdiga råd i när-
liggande kommuner och i andra kommuner i hela Sverige kallas ”Folk-
hälsoråd”.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Hälsorådet byter namn till Folkhälsorådet. 
”Hälsorådets sammansättning” upphävs. Upprättat förslag till ”Folkhäl-
sorådets sammansättning” fastställs. 

BESLUT

- Hälsorådet byter namn till Folkhälsorådet. 

- ”Hälsorådets sammansättning” upphävs.

- Upprättat förslag till ”Folkhälsorådets sammansättning” fastställs.

-----
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§ 25 Dnr 2020.4/00

Fastställande av rutiner för flaggning i Malå kommun

Regeringen beslutade den 24 maj 2017 att veterandagen den 29 maj 
görs till allmän flaggdag. Ett högtidlighållande av veterandagen som all-
män flaggdag innebär att de svenska veteranerna återkommande upp-
märksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Rutinerna för flaggning i Malå kommun uppdateras enligt ovan.

BESLUTSUNDERLAG

Se Inger Selins tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till rutiner för flaggning i Malå 
kommun fastställs. Tidigare fastställda rutiner upphävs. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till rutiner för flaggning i Malå kommun fastställs.

- Tidigare fastställda rutiner upphävs.

-----
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§ 26

Ordföranden informerar

Besök av finansminister Magdalena Andersson:

Bland de frågor som lyftes från Malå fanns t ex SGU:s fortsatta verk-
samhet, kompetenscentrum för att hantera motstående intressen, kost-
nader för statliga uppdrag hamnar på kommunen, demografiska utma-
ningar.

Besök hos civilminister Lena Micko:

26 kommuner från hela Sverige var inbjudna. Från Malås håll lyftes frå-
gan om finansiering av större projekt (badhus m m).

Malå är ordförande i Skellefteåregionen 2020:

Verksamhetsplan innehållande insatser inom: Hållbar utveckling, digita-
lisering, kompetensförsörjning, samarbetet för de som står långt från ar-
betsmarknaden.

Frågan om resurser för resurser till ordförandekommunen lyfts i led-
ningsgruppen.

Samarbete inom Region 10:

Arbete med utvecklingsprojektet ”Decennium” pågår. Förlängning/ut-
veckling av de s k Bucht-pengarna.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 27

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska 
anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kommunstyrel-
sen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

Anställning och lönesättning av personal ef- Marie Hedström
ter samråd med personalchef Eva Oskarsson

Lars Ekberg
Jim Lundmark

Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla lön Lars Ekberg
under ledighet vid fackligt förtroendemanna-
uppdrag enligt AB

Bevilja/avslå ansökan om tjänstledigt för en- Lars Ekberg
skild angelägenhet med bibehållna  löneför-
måner under högst 10 arbetsdagar/kalender-
år för personal

Bevilja/avslå ledighet med eller utan lön vid Lars Ekberg
läkarbesök enligt AB

Bevilja/avslå rese- och löneförskott över Lars Ekberg
1 000 kronor

Beslut om anstånd med betalning av skuld Annika M Johansson
till kommunen, upp till 5 000 kronor i högst
3 månader

Beslut om anstånd med betalning av skuld Lina Dahlbäck
till kommunen, upp till 50 000 kronor i högst
3 månader

Teckna avtal för svartfiber och kapacitet Rune Nilsson

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg
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Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyrkan Lars Grundberg
av/avslag på ansökan om förvärvstillstånd en-
ligt jordförvärvslagen

Prisförfrågan, upphandling, antagande av an- Lars Grundberg
bud samt tecknande av avtal inom verksam- Jim Lundmark
hetens tilldelade internbudget och/eller inves- Lars Ekberg
teringsbudget

Omsättning av kommunens lån, d v s lån upp Jim Lundmark
belopp motsvarande belopp på de lån som 
förfaller, samt lån inom ramen för internban-
ken

Godkänna förändring av behandling av per- Jim Lundmark
Sonuppgifter

Antagande av risk- och sårbarhetsanalysen, Jim Lundmark
informationsplanen, utbildnings- och öv-
ningsplanen, krisledningsplanen

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst enl Ulrika Persson
lagen om färdtjänst § 6 - 10 Ulrika Grensell

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärdtjänst Ulrika Persson
enl lagen om riksfärdtjänst § 4 – 8 Ulrika Grensell

Bevilja/avslå ansökningar om bostadsanpass- Hans Örnberg
ningsbidrag enligt lagen om bostadsanpass-
ningsbidrag m m

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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§ 28

Redovisning av meddelanden

Förvaltningsrätten i Umeå Mål nr 2279-19
Svar på föreläggande – 
Laglighetsprövning enl 13 
kap kommunallagen
KS beslut 191001, § 129 - 
Slutrapport om "Regler för 
användande av Malå kom-
muns fordon, arbetsred-
skap och drivmedelskort"
Parter: Hans (Göte) Lund-
gren ./. Malå kommun

Barn- och utbildningsnämnden Beslut 190924, § 51 - Åter-
rapportering enligt plan för 
internkontroll 2019

Hälsorådet Protokoll 191126, 200204

Pensionärs- och handikapprådet Protokoll 191115

Norsjö kommun/Trepartens renhållnings- Protokoll 191119
nämnd

Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 191210
myndarnämnd

Region 10 Minnesanteckningar 
191213

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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