
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-02-14
(15)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 8.00 - 10.30

Ajournering Besök på Malå Hotell kl 8.50 - 10.00

Beslutande Maria Stenberg (S), ersättare för vakant plats (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Siv Stenberg (V), ersättare för vakant plats (V)
Petter Lundström (V)
Arne Hellsten (ML)
Matts Hällsten (ML)
Mats Gustafsson (ML)
Cecilia F Stenlund (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Lars Grundberg, ansv tekn avd, § 27, 30
Catrin Björck, sekr Anna-Karin Horney, v-samh ansv/utveckl avd, § 30
Lars Ekberg, personalchef, § 24 - 25 Siv Johansson (ML), ej tjg ersättare
Rune Nilsson, IT-samordnare, § 27

Utses att justera Maria Stenberg, ersättare Matts Hällsten

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen onsdag den 22 februari 2017, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22 - 34
Catrin Björck

Ordförande

Arne Hellsten

Justerande

Maria Stenberg

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-02-14

Anslag sätts upp 2017-02-22 Anslag tas ner 2017-03-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande

1



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 22

Dagordning

Samtliga ärenden föredras av tjänstemännen innan beslutsomgången 
börjar.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Val av ledamöter i kommunstyrelsens budgetberedning för tiden t o m 
2018-12-31.

* Val av ordförande i kommunstyrelsens budgetberedning för tiden t o m 
2018-12-31

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Val av ledamöter i kommunstyrelsens budgetberedning för tiden 
t o m 2018-12-31.

* Val av ordförande i kommunstyrelsens budgetberedning för tiden 
t o m 2018-12-31

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 23

Ordföranden informerar

Kommunchefen Jim Lundmark jobbar även som VD i Meni AB. Senaste 
tiden har han även jobbat som kultur- och fritidschef. Det är inte en håll-
bar arbetssituation. Med anledning av detta har Meni AB beslutat att 
Arne Hellsten är arbetande styrelseledamot. Uppdraget gäller längst till 
den 1 oktober 2017. Rekrytering av en kultur- och fritidschef pågår.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2017.17/02

Personaladministrativa åtgärder 2017

För 2017 finns 200’ avsatta till ”personaladministrativa åtgärder”. Det är 
medel som ska gå till arbetet med att utveckla organisationen och på så 
sätt skapa en organisation som är hälsofrämjande. Åtgärder ska före-
gås av särskilda beslut av kommunstyrelsen.

Malå kommun har haft ett långsiktligt mål att genomföra ett kontinuerligt 
arbete inom tre specifika områden, för att på så sätt få en effektiv organi-
sation med låg sjukfrånvaro. Dessa tre områden är: 

1 Förebyggande arbete - vilket förhindrar ett stigande sjuktal. 

2 Samverkan – hitta former och utveckla möjligheten att ta tillvara och 
stimulera medarbetarnas delaktighet. 

3 Ledarskapet – ge goda förutsättningar för att kunna bedriva ett bra le-
darskap. Från och med 2016 har en omstart av ovan beskrivna arbete 
skett. Tre specifika mål har beslutats:

1. ”En tydlig organisation med en styrprocess som leder till utveckling.”
2. ”Ett gott medarbetarskap och ledarskap.” 
3. ”Ett fungerande system för hälsa och sjukfrånvaro.”

En handlingsplan med aktiviteter har processats och beslutats. 

Under 2016 har följande aktiviteter utförts.

 Arbetsrättsutbildning för arbetsledarna
 Utbildning i ”Hot och våld” för 25 medarbetare
 Webbutbildning om ledarskapsutveckling
 Kommunens deltagande i projektet ACLyftet 2.0 har gett möjlighet att 

delta på flera utbildningar riktade till arbetsledarna. Bl a deltog 5 ar-
betsledare på en 6-dagars arbetsledarutbildning

 Julbord där 388 medarbetare deltog.

180’ av de budgeterade 200’ har förbrukats.

Forskning visar att de faktorer som är viktiga för en hälsofrämjande or-
ganisation, (organisationer med låg sjukfrånvaro) är:

• Organisationen - tydlig
• Styrprocessen – mål/handlingsplan
• Ledarskapet
• Medarbetarskapet

Lars Ekberg
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

• Delaktighet
• Information/kommunikation
• System för hälsa och sjukfrånvaro
• Arbetsmiljöarbetet ex skyddsronder

Bedömning

För år 2017 föreslås att medlen för ”personaladministrativa åtgärder” an-
vänds till att genomföra de aktiviteter som finns i dokumentet ”Malå 
kommun en hälsofrämjande organisation”. Personalchefen ges i uppgift 
att fortsätta arbetet, där kommunens ledningsgrupp är styrgrupp och 
den kommunövergripande samverkansgruppen är referensgrupp.

Budget för 2017:

Personaladministrativa åtgärder, verk- 200 000 kr
samhet 9181

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Budgeterade medel för personaladministrativa åt-
gärder används till arbete med ”Malå kommun en hälsofrämjande orga-
nisation”. En redovisning av arbetet delges kommunstyrelsen den 29 
augusti 2017.

BESLUT

- Budgeterade medel för personaladministrativa åtgärder används till ar-
bete med ”Malå kommun en hälsofrämjande organisation”.

- En redovisning av arbetet delges kommunstyrelsen den 29 augusti 
2017.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2017.20/00

Fastställande av nytt samarbetsavtal för drift av personalsystem – Ge-
mensam nämnd för drift av personalsystem

Medlemmarna i den gemensamma nämnden för drift av personalsys-
tem är Skellefteå, Malå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Nämnden 
har gjort en översyn av befintliga avtal mellan de samverkande kommu-
nerna, och konstaterar att det finns ett behov av att uppdatera dessa. 
Utifrån översynen har förslag till nytt avtal upprättats. Det innehåller en 
skrivning om att avtalet gäller ingången mandatperiod och ett nytt avtal 
upprättas inför nästa mandatperiod, samt en kostnadsfördelning utgår 
från att varje kommun betalar faktiska kostnader. Budget upprättas den 
1 september varje år. Slutlig reglering av den årliga kostnaden ska ske 
den 1 april året efter verksamhetsåret. Det nya avtalet är i praktiken en 
sammanslagning av tidigare två avtal, d v s samverkansavtal och drift-
avtal. För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna.
 
Bedömning

För Malå kommuns del innebär det nya förslaget till avtal att en revide-
ring av de uppgifter som Skellefteå kommun gör har gjorts. Kostnaden 
har justerats utifrån denna revidering. Kostnaden för IT-driften har ökat 
medan kostnaden för systemförvaltning har minskat. Totalt blir det en 
beräknad kostnadsökning med ca 6 % för 2017. Slutlig kostnad regleras 
enligt förslag i detta avtalsförslag den 1 april året efter verksamhetsåret.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för 
drift av personalsystem fastställs. Avtalet gäller 2017-01-01--2018-12-
31. Tidigare avtal upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personal-
system fastställs.

- Avtalet gäller 2017-01-01--2018-12-31.

- Tidigare avtal upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2017.19/04

Ansökan om bidrag år 2018 - Bris region Nord

Bris Region Nord ansöker om bidrag med 10 kronor per barn från Malå 
kommun för år 2018, totalt 6 130 kronor. Bris arbetar för att barnkonven-
tionen ska efterföljas och att barn bl a ska vara fri från mobbning, 
självskadebeteende till oro över missbrukande föräldrar och ha en fram-
tidstro.

Omsorgsnämnden har fram till 2016 fattat beslut om att bevilja/avslå an-
sökningar från Bris. Nämnden anser att Bris som organisation arbetar 
tvärsektoriellt och därför bör kommunstyrelsen besluta i frågan.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30, § 121 att bevilja Bris Region 
Nord ett bidrag på 6 130 kronor för år 2017.

Bedömning

Eftersom bidragen från kommunerna är en förutsättning för Bris:s verk-
samhet görs bedömningen att ett bidrag för 2018 ska beviljas. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Bris region Nord beviljas ett bidrag för år 2018 på 
6 130 kronor. Bidraget belastar verksamhet 101 - Kommunstyrelsen.

BESLUT

- Bris region Nord beviljas ett bidrag för år 2018 på 6 130 kronor.

- Bidraget belastar verksamhet 101 - Kommunstyrelsen.

-----

Bris Region Nord, Jim Lund-
mark
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2017.23/08

Redovisning av investeringsprojekt

Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av investe-
ringsprojekten för perioden januari – december år 2016.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2017.24/00

Mätetal till kommunstyrelsens styrkort 2017

Mätetal ska kopplas till styrkortet och de indikerar om kommunstyrel-
sens verksamheter verkligen agerar i den riktning som är önskvärd. 

Mätetalen berör ekonomistyrningen. De syftar till att säkerställa att re-
surser fördelas och används effektivt. De berör också verksamhetsstyr-
ningen - vilken kvalitet det är på service medborgarna får. Man brukar 
här ibland också tala om kostnadsbild och resultatbild.

Mätetalen kan användas vid analysen inför kommande budget- och 
verksamhetsutvecklingsarbete.

Bedömning

Det är viktigt att sätta upp rätt mätetal så att måttet verkligen fångar upp 
den bakomliggande avsikten, målet. I styrkortet anges de mätetal som 
föreslås att användas till att följa upp kommunstyrelsens mål under 
2017. Bland annat föreslås att man använder vissa av mätetalen som 
finns i Kommuners Kvalitet i Korthet (ca 40 mätetal finns till förfogande). 
En del av mätetalen går att ta fram till delårsrapporterna och en del går 
att ta fram en gång per år.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): De föreslagna mätetalen för kommunstyrelsens mål 
för 2017 fastställs.

BESLUT

- De föreslagna mätetalen för kommunstyrelsens mål för 2017 fastställs.

-----

Kn chef, kom sekr, Galejan, 
samtl v-samhetsansv för avd/ 
enh
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2017.25/04

Fastställande av kommunstyrelsens styrkort 2018

Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort för 2018. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Kommunstyrelsens styrkort för 2018 fastställs.

BESLUT

- Kommunstyrelsens styrkort för 2018 fastställs.

-----

Lina Dahlbäck
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2017.21/04

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2016

Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse för verksamhets-
området år 2016. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 2016 
godkänns.

BESLUT

- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 2016 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2017.47/11

Val av ledamöter i kommunstyrelsens budgetberedning för tiden t o m 
2018-12-31

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 59 att kommunstyrelsen 
utser inom sig antalet samt vilka ledamöter och ersättare som ska ingå i 
kommunstyrelsens budgetberedning.

Kommunstyrelsen har att välja ledamöter i kommunstyrelsens budget-
beredning efter Martin Noréhn (S) och Andreas Nuottaniemi (V).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Mikael Abrahamsson (S) väljs till ledamot i kommun-
styrelsens budgetberedning för tiden t o m 2018-12-31.

Siv Stenberg (V): Petter Lundström (V) väljs till ledamot i kommunstyrel-
sens budgetberedning för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Mikael Abrahamsson (S) och Petter Lundström (V) väljs till ledamöter i 
kommunstyrelsens budgetberedning för tiden t o m 2018-12-31.

-----

De valda, löner, Linda Nystedt
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2017.48/11

Val av ordförande i kommunstyrelsens budgetberedning för tiden t o m 
2018-12-31

Kommunstyrelsen har att välja ordförande i kommunstyrelsens budget-
beredning efter Martin Noréhn (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Mikael Abrahamsson (S) väljs till ordförande i kom-
munstyrelsens budgetberedning för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Mikael Abrahamsson (S) väljs till ordförande i kommunstyrelsens bud-
getberedning för tiden t o m 2018-12-31.

-----

Mikael Abrahamsson, löner, 
Linda Nystedt
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-02-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 33

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska re-
dovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommun-
styrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står 
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

Anställning och lönesättning av personal Eva Oskarsson
efter samråd med personalchef

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst Charlotte Hultdin
enl Lagen om färdtjänst § 6 - 10

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärd- Charlotte Hultdin
tjänst enl Lagen om riksfärdtjänst 
§ 4 - 5, 7 - 8

Avge yttrande till länsstyrelsen om tillstyr- Lars Grundberg
kan av/avslag på ansökan om förvärvs-
tillstånd enligt jordförvärvslagen

Tecknande av avtal för inköp av varor och Jim Lundmark
tjänster inom ramen för den årliga drift-
och investeringsbudgeten.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----
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§ 34

Redovisning av meddelanden

Länsstyrelsen i Västerbottens län 611-9813-2016, Beslut
Fastställande av högsta renan-
tal för Malå sameby – Malå sa-
meby.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Redovisningen av meddelandet godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandet godkänns.

-----
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