
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-03-14
(47)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00 - 13.40

Ajournering Kaffe kl 9.25 - 9.40
Kl 11.25 - 11.30
Lunch kl 11.50 - 12.50
Kl 13.25 - 13.30

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

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Jan Asplund, MoH-insp, § 44
Catrin Björck, sekr Ebbe Bergstedt, v-samh ansv/fastigh enh, § 45
A-K Horney, v-samh ansv/utveckl avd, § 37-38 Hans Örnberg, fastigh enh, § 47
Oskar Sjölund, arb markn enh, § 39-40 Tony Frank, v-samh ansv/anläggn enh, § 48
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 41-44, 49-50 Cecilia Wahlberg Roslund (ML), ej tjg ersättare
Niklas Hultdin, rektor, § 44, 53 Emil Stråle (S), ej tjg ersättare
Mari-Louise Lundqvist, omsorgschef, § 44, 51-52

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Ylva Olofsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen tisdag den 21 mars 2017, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 35 - 64
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-03-14

Anslag sätts upp 2017-03-21 Anslag tas ner 2017-04-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 35

Dagordning

Samtliga ärenden föredras av tjänstemännen innan beslutsomgången 
börjar.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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§ 36

Ordföranden informerar

Arne Hellsten informerar om vägomdragningen vid infarten Nölviken. 

Kommunen fick före jul 2016 besked om att Trafikverket avfärdat pla-
nerna om den tänkta nydragningen över åsen. 

Stoppet i planeringen beror i första hand på analysen av provtagning av 
materialet i åsen där den tänkta vägen ska gå. Materialet i marken inne-
håller mycket finmaterial som är svårt att packa och måste utskiftas 
med stora fördyringar som följd.

Kommunen ser alternativet över åsen som det enda realistiska alterna-
tivet. 

Åsen-alternativet borde under byggtiden vara det smidigaste alternati-
vet då störningarna för trafiken blir minimal. Trafiken kan då gå ostörd 
på befintlig väg under hela byggskedet.

Alternativet med breddning av befintlig väg har en faktor som kommu-
nen varnar för, nämligen det okända djupet ute i Malån vid viken in mot 
campingen. Det kan fördyra projektet enormt. 

Det finns indikationer på att Region Västerbotten eventuellt kan gå in 
och stötta finansieringen av delar av en gång- och cykelväg mellan 
sjukstugan och campingen i Nölviken.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 37 Dnr 2017.52/04

Ansökan om driftstöd åren 2017 - 2021 - Ung Företagsamhet Väster-
botten

Ung Företagsamhet Västerbotten ansöker om 20 000 kronor/år i drift-
stöd för åren 2017 – 2021. Ung Företagsamhet är en ideell och obun-
den organisation med syfte att tillsammans med skolan införa entrepre-
nörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Barn och 
ungdomar ges möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företag-
samhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet Västerbotten ar-
betar med tre egna läromedel för grundskolan; Vårt Samhälle, Se möj-
ligheterna samt Min framtid och ekonomi. Utöver detta anordnar de te-
madagar och ett koncept som heter Företag för en dag. På gymnasiet 
arbetar de med processutbildningen UF-företagande. Dessutom finns 
ett alumni-nätverk bestående av f d UF-företagare. 

Malå kommun har gett ett driftstöd till Ung Företagsamhet Västerbotten 
med 19 163 kronor under tidsperioden 2012 - 2016.

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya 
idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar kun-
skaper som främjar företagande och innovationstänkande. Det pedago-
giska förhållningssättet handlar om att utveckla elevers nyfikenhet, ini-
tiativförmåga och självförtroende. På grundskolan handlar Ung Företag-
samhet (UF) om att stötta i arbetet med entreprenörskap i skolan, bistå 
med läromedel och utbildning för lärarna. Vårt samhälle - här får elever-
na fundera och arbeta med begrepp som demokrati, pengar och sam-
hällets uppbyggnad. Se möjligheterna - riktar sig främst till grundsko-
lans senare år. Här får eleverna träna på sina entreprenöriella egenska-
per. Min framtid och ekonomi - det här läromedlet riktar sig till elever i 
grundskolans senare år och på gymnasiet. Eleverna får lära sig om ar-
betsmarknaden, hushållsekonomi och samhällets ekonomi.

För gymnasieeleverna finns processutbildningen UF-företagande. Gym-
nasieelever från Malå går bl a i Lycksele, som har en erkänt bra UF-
verksamhet. När det kommer till språkintroduktionsprogrammet finns 
möjligheter genom UF. 

Bedömning

Ung Företagsamhet (UF) följer läsåret och materialet samt pedagogiken 
passar väl in i grundskolans uppdrag. UF överensstämmer även med 

BUN
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Malå kommuns satsning på temaveckan Här finns jobben, 2016, en ak-
tivitet och mötesplats för elever, pedagoger och arbetsgivare inom pri-
vat och offentlig sektor. Här finns jobben planerar att genomföras v 45, 
2017. Målet är att temaveckan ska bli ett årligen återkommande evene-
mang. Att säkerställa kompetensförsörjningen är en överlevnadsfråga.

Under förutsättning att vårterminen 2017, med stöd av Ung Företag-
samhet Västerbotten, kan nyttjas för att analysera grundskolans nuläge 
och behov samt hur introduktionsprogrammet kan inkluderas, kan den 
verktygslåda som UF erbjuder bli en tillgång i Malå fr o m höstterminen 
2017. Ung Företagsamhet Västerbotten kan exempelvis när det gäller 
introduktionsprogrammet stödja skolan med inspirationsföreläsning 
inom försäljningsteknik och/eller hur eleverna kan tänka runt att utveck-
la sina affärsidéer. För att stimulera skolans engagemang och delaktig-
het i arbetet är det rimligt att barn- och utbildningsnämnden även bidrar 
med finansiella medel (driftstöd) till Ung Företagsamhet Västerbotten.

Effekterna av UF är positiva. Elever får senare i livet högre medelin-
komst, blir chefer i större utsträckning och har en högre etablering på 
arbetsmarknaden. Effekter av utbildning i entreprenörskap - en långtids-
studie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande, 
2013. Wennberg, K. Stockholm School of Economics. Detta resultat ska 
sättas i relation till rapporten Övning ger färdighet – En långtidsuppfölj-
ning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-
2007 som gavs ut 2011, även den av K Wennberg. Rapporten visar att 
UF-företagare startar företag i större utsträckning senare i livet, anstäl-
ler fler personer i sina företag, har högre omsättning i sina företag, har 
längre livslängd på sina företag än de som inte har drivit UF-företag.

År 2016 togs rapporten En regional analys av UF-företagare och 
företagsamhet fram som visar på att det inte spelar någon roll var i Sve-
rige man bor för att uppnå ovanstående effekter. Kommuner som arbe-
tar strategiskt med näringslivsutveckling och samarbetar med Ung Fö-
retagsamhet får fler jobb och bidrar till att invånarna stannar kvar eller 
flyttar tillbaka till sin hemkommun i högre utsträckning.

Ung Företagsamhet (UF) följer läsåret, materialet och pedagogiken 
passar väl in i grundskolans uppdrag. UF överensstämmer även med 
Malå kommuns satsning på att öka elever och pedagogers kunskap om 
vilka möjligheter arbetsmarknaden i Malå innebär för våra ungdomar 
och därmed vägleda till elevers utbildnings- och yrkesval och därmed 
bidra till att säkerställa kompetensförsörjningsbehovet i Malå. UF kan 
även bidra positivt till att elever som går introduktionsprogrammet ut-
vecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande. 
Forskningen påvisar positiva effekter för elever som genomgått UF. 
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Föredragandens förslag till beslut: 

Alt 1. Utvecklingsavdelningen medfinansierar (driftstöd) ur sin budget 
Ung Företagsamhet Västerbotten med 10 000 kronor. Det inne-
bär att barn- och utbildningsnämnden medfinansierar (driftstöd) 
med 10 000 kronor. Medfinansieringen är årlig och avser tidspe-
rioden 2017 - 2021.

Alt 2. Utvecklingsavdelningen medfinansierar (driftstöd) ur sin budget 
Ung Företagsamhet Västerbotten med 20 000 kronor. Medfinan-
sieringen är årlig och avser tidsperioden 2017 - 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Ärendet remitteras till barn- och utbildningsnämn-
den för synpunkter.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på frågan 
om ärendet ska avgöras i dag eller remitteras, och finner att ärendet 
ska remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 

BESLUT

- Ärendet remitteras till barn- och utbildningsnämnden för synpunkter.

-----
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§ 38 Dnr 2017.65/08

Ansökan om medfinansiering av projektet Vindkraft - generator för håll-
bar tillväxt - Sollefteå kommun

Sollefteå kommun har till direktionen i Akademi Norr, presenterat ett för-
slag till utvecklingsprojekt som syftar till att, med fokus på energi-
branschens regionala närvaro och investeringar, skapa tillväxt och ar-
betstillfällen i regionen. Målet är att metodik, arbetssätt och nätverk som 
utvecklas i projektet ska etableras i ett bestående regionalt branschnav, 
men även kunna spridas och vara tillämpligt för andra kommuner som 
upplever investeringar och reinvesteringar i energisektorn, särskilt i 
Norrlands inland där resurser inom vind, men även andra energislag 
finns. 

Projektet ska ske i samarbete med större energiaktörer, offentliga aktö-
rer som kommuner, utbildningsanordnare, länsstyrelse/region och vind-
kraftcentrum. Projektägare är Sollefteå kommun. Samverkanspart i ut-
bildningsfrågor är kommunalförbundet Akademi norr. 

Förfrågan om finansiellt deltagande: 5 tkr för år 2017, 10 tkr för år 2018 
och 10 tkr för år 2019 - sammanlagt 25 tkr under 3 år - har ställts till Ma-
lå kommun.

Bedömning

Malå kommuns ekonomiska situation i kombination med de projektåta-
ganden som vi redan har, innebär att vi måste göra prioriteringar om 
hur vi ska nyttja finansiella medel och personella resurser så optimalt 
som möjligt. Bedömning av befintlig förfrågan om deltagande i utveck-
lingsprojekt görs med koppling till den Lokala utvecklingsstrategin för 
Malå kommun (LUS), Handlingsplanen för integration, lokalt kompe-
tensförsörjningsbehov, kommunstyrelsens styrkort 2017 – utveckling/ 
tillväxtperspektivet samt det förväntade projektresultatet. I Malå kom-
mun har vi ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och ett förestå-
ende arbete (start den 22 mars, 2017) med kompetensförsörjningsplan 
för Malå kommun – offentliga och privata arbetsgivare - i samarbete 
med studenter vid Umeå universitet. Vindkraftbranschen är i en nedåt-
gående trend i både nyproduktion och i lönsamhet, vilket också bör be-
aktas i bedömningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

Jim L, Anna-Karin H, Niklas H, 
Sollefteå kommun
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om medfinansiering avslås.

BESLUT

- Ansökan om medfinansiering avslås.

-----

8



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr 2017.57/62

Utvärdering av feriearbetsverksamheten 2016

Kommunalt feriearbete

Alla killar och tjejer, skrivna i Malå kommun och som gick ut åk 9 eller 
hade sommarlov i gymnasiet, erbjöds sommarjobb alternativt att delta i 
Sommarlovsföretaget. 

Ungdomarna har informerats om att själva söka feriearbete hos företag, 
kommunens verksamheter, föreningar och därefter rapportera till arbets-
marknadsenheten. Syftet är att de ska träna sig i att söka arbete. De kil-
lar och tjejer som inte lyckas få feriearbete genom personligt besök er-
bjuds hjälp genom arbetsmarknadsenheten. 

Föreningar har informerats om att marknadsföra sig mot ungdomarna i 
syfte att visa att de erbjuder möjlighet till feriearbete.

Ungdomarna har erbjudits 2 veckors kommunalt feriearbete. År 2016 var 
ca 115 ungdomar berättigade till feriearbete, plus 30 ungdomar i åk 8. 

Åttor i vården

Ungdomar i åk 8 erbjöds att söka ”8:or i vården”. Syftet är att de i tid in-
nan gymnasieval ska få inblick i de möjligheter som vårdyrken erbjuder. 
13 ungdomar sökte, och 4 tjejer och 2 killar lottades att delta.

Handledarersättning till företag och föreningar

Malå kommun erbjöd företag handledarersättning, om 200 kr/dag i tio 
dagar, när de anställde feriearbetande ungdomar. Handledarersättning-
en har funnits länge och nyttjas, dock i minskad skala. Handledarersätt-
ning till föreningar utbetalas om 1 500 kr/2 v-period.

Sommarlovsföretaget

I samarbete med Norsjö och under ledning av projektet Möjligheternas 
Region erbjöds Sommarlovsföretaget. En deltagare drev företag inom 
gräsklippning och måleri. 

Utvärdering av Mål för feriearbetsverksamhet år 2016:

- Meningsfulla arbeten med bra handledning ska erbjudas

Utbildning för handledare, för såväl privata som kommunala, och före-
ningar erbjöds och genomfördes inför feriearbetssäsongen. Handledar-
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utbildning har hållits där handledare från föreningar (ideell sektor) del-
tog. Besök på arbetsplatser för bedömning av arbetets beskaffenhet, 
arbetsmiljö och handledning har genomförts. 

Målet får anses vara uppfyllt.

- Minska den könsstereotypa arbetsplatsfördelningen

Sommaren 2016 var ca 115 killar/tjejer berättigade till feriearbete (plus 
ca 30 var berättigade till att söka ”8:or i vården”). Av dessa 115 arbeta-
de 41 (36 %) med kommunal feriearbetslön (51 % -15).

Av dessa arbetade 2016 2015 2014 2013
Föreningar 13 (9k, 4t) 27 (15k, 12t) 11k 15t 7k 16t
Äldreomsorg 10 (4k, 6t) 11 (5k, 6t) 2k 13t 2 k 15t
Vaktmästeri/park 10 (8k, 2t) 6 (6k) 12k
Gräsklippning - 3 (3k) 3k 3 k
Barnomsorg 4 (1k, 3t) 2 (2t) 4t 2k 8t  
Övrigt - 2 (1k, 1t)
Bibliotek & kök 4 (1k, 3t) 1 (1t) 3 t
8:or i vården 6 (2k, 4t) 6 (2k, 4t) 4 (2k, 2t)

47 (25k, 22t)

De föreningar som sommaren 2016 ansvarade för feriearbetare hade 
arbetsuppgifter som att bemanna besöksmål, enklare vaktmästar- och 
servicearbetsuppgifter samt fotbollsskola. Inom äldre- och handikapp-
omsorg har könsfördelningen sedan 2014 markant förändrats i målets 
riktning. Även inom barnomsorg och vaktmästeri/park har en positiv ut-
veckling skett. 
 
Målet får anses vara uppfyllt.

- Utbildning i bland annat värdegrund, värdskap och kunskap om Malå 
kommun samt besöksmål m m ska erbjudas feriearbetare och handle-
dare inom besöksnäringen 

Utbildning i värdskap och kunskap var planerad att kunna genomföras 
men på grund av tillgång till personal hann den ej genomföras. Kunskap 
och värdskap inom besöksnäringen (föreningar) hölls på respektive be-
söksmål.

Målet är ej uppfyllt.

10



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

- Handledarutbildning för föreningar och kommunala arbetsplatser ska 
erbjudas. 

Handledarutbildning för föreningar och kommunala arbetsplatser er-
bjöds och hölls före feriearbetssäsongen.

Målet är uppfyllt.

- Minst två killar/tjejer ska, om möjligt, delta i Sommarlovsföretaget

Två ungdomar hade tagits ut som deltagare men endast en ungdom ge-
nomförde deltagandet.

Målet är inte uppfyllt.

- Minst fem killar/tjejer ska delta i ”8:or i vården”.

Kommunens arbetsplatser inom äldreomsorgen kunde sommaren 2016 
ta emot 6 deltagare (2 killar och 4 tjejer). 

Målet är uppfyllt.

Ekonomiskt utfall – Feriearbetsverksamheten 2016

Kommunstyrelsen hade i budget avsatt 400 000 kronor till feriearbets-
verksamheten.

2016 2015 2014 2013
Lönekostnader 247 000 284 250 343 500 334 000
Handledarbidrag till företag och 0 (bel. -17) 16 500 22 600 17 20
föreningar
Övriga verksamhetskostnader 0 0 3 000

Summa kostnader: 247 000 300 800 366 100 354 000
 

Budget (KS) 400 000 400 000
440 000 440 000

Verksamhetskostnader 247 000 300 800 366 100 354 000
Resultat: +153 000 +99 200 +73 900 +86 000

Kommentar till ekonomiskt utfall

Sommarlovsföretaget belastade ej verksamheten vilket gjorde en verk-
samhetskostnadsbesparing med ca 20 000 kr jfr med budget samt att 
ingen gemensam utbildningsinsats för de ungdomar som bemannar be-
söksmål sparade ca 8 000 kr. Handledarbidrag till företag och förening-
ar belastar 2017.
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BESLUTSUNDERLAG

Se Oskar Sjölunds tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Utvärderingen av feriearbetsverksamheten 
2016 godkänns.

BESLUT

- Utvärderingen av feriearbetsverksamheten 2016 godkänns.

-----
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§ 40 Dnr 2017.58/62

Mål och regler för feriearbetsverksamheten 2017

Feriearbetsverksamheten för 2017 har en budget om 400 000 kronor. 

Antalet killar och tjejer som föreslås vara berättigade till feriearbete är i 
stort detsamma som 2016, ca 115 ungdomar plus ungdomar i åk 8 av-
seende ”8:or i vården”. I skrivande stund är det svårt att beräkna hur 
många ytterligare av ungdomarna inom verksamheten för ensamkom-
mande flyktingbarn som kommer att erhålla uppehållstillstånd, och där-
med tillkomma i målgruppen innan sommaren och då få arbeta. 

År 2013 låg feriearbetslönen på 47 kronor respektive 52 kronor för arbe-
te inom kommunens äldre- och handikappomsorg. Lönen har justerats 
inför varje sommar sedan dess. Trots det har Malå kommuns feriear-
betslön legat någon krona under omgivande kommuners. Inför somma-
ren 2017 föreslås därför en löneuppräkning med fyra kronor per timme 
till 57 kr/tim och för arbete inom kommunens äldre- och handikappom-
sorg till 62 kr/tim. 

Efter samråd med omsorgschefen föreslås fortsättning med ”8:or i vår-
den” i Malå. Syftet är att uppmärksamma killar och tjejer som gått ut 
årskurs 8 på möjligheter inom omsorgsyrken i tid innan val till gymna-
sieutbildning sker. 

En nyhet inför sommaren är att genom den kommunala musikskolans 
försorg erbjuda killar och tjejer att vara Sommarmusikanter inom ramen 
för kommunalt feriearbete.

Under de år som Sommarlovsföretaget har erbjudits, som alternativ till 
traditionellt feriearbete, har det inte lockat så många deltagare som vi 
haft som målsättning. Malå kommun kommer under 2017 att strategiskt 
arbeta med aktiviteter riktat till entreprenörskap i skolan för att åter er-
bjuda Sommarlovsföretaget sommaren 2018. 

Mål för feriearbetsverksamhet år 2017

- Meningsfulla arbeten med bra handledning ska erbjudas.

- Minska den könsstereotypa arbetsplatsfördelningen.

- Handledarutbildning för föreningar och kommunala arbetsplatser ska 
erbjudas och genomföras.

- Minst fem killar/tjejer ska delta i ”8:or i vården”.

Oskar Sjölund, löner
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Regler för feriearbeten 2017

Killar och tjejer som gått ut årskurs 9 och gymnasieelever med sommar-
lov, inklusive killar och tjejer inom verksamheten för ensamkommande 
flyktingbarn som går gymnasieskolans introduktionsprogram och erhållit 
uppehållstillstånd, har under sommaren 2017 möjlighet till feriearbete 
genom kommunen, där lön eller handledararvode utgår. 

Killar och tjejer i årskurs 8, och killar och tjejer i förberedelseklass f -02 
eller tidigare som erhållit uppehållstillstånd, erbjuds möjlighet att delta i 
”8:or i vården”. Antalet fastställs i samråd med verksamhetsansvariga. 
Villkor i likhet med övriga feriearbetare.

Feriearbetarna ska vara mantalsskrivna och bosatta i kommunen.

Feriearbete omfattar 4 perioder om 2 veckor per period (8 tim/dag * 10 
dagar = 80 tim). Som alternativ till 8-timmarsdagar har arbetsplatser 
möjlighet att erbjuda 6-timmarsdagar i de fall det passar verksamheten 
bättre (6 tim/dag * 13 dagar = 78 tim).

Perioderna går att ändra för att exempelvis passa arbetsplatsen/före-
ningens verksamhet bättre.

Varje arbetsgivare/förening som åtar sig feriearbetare har ansvaret för 
arbetsmiljön samt ska tydligt utse arbetsledare/handledare för feriear-
betarna. 

Arbetsuppgifterna ska kunna hänföras till arbetsgivarens/föreningens 
verksamhetsområde.

Enskild arbetsgivare har möjlighet att få handledararvode. För 1 - 3 
ungdomar utbetalas 200 kr/dag och ungdom under högst 10 dagar. För 
därutöver samma period är handledararvodet 100 kr dag/ungdom. 
Handledararvode till enskild arbetsgivare kan maximalt uppgå till 15 000 
kronor. Handledararvode betalas bara ut till företag som anmält intresse 
att bereda ferieungdomar arbete. Rekvisition om handledararvodet in-
lämnas senast den 15 september.

Föreningar som åtar sig arbetsledning för feriearbete och deltar i hand-
ledarutbildning har rätt till handledararvode om 1 500 kr/period.

Lön för feriearbeten inom kommunal verksamhet och för feriearbetare 
hos föreningar inom Malå kommun betalas av kommunen.

Förtur och andra förändringar av feriearbete kan ges av särskilda skäl. 
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Feriearbetande ungdomar ska vara anmälda vid kommunens arbets-
marknadsenhet.

Lön för feriearbete fastställs till 57 kr/timme. För arbete i kommunens 
äldre- och handikappomsorg 62 kr/timme.

BESLUTSUNDERLAG

Se Oskar Sjölunds tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Mål och regler för feriearbetsverksamheten år 
2017 godkänns.

BESLUT

- Mål och regler för feriearbetsverksamheten år 2017 godkänns.

-----
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§ 41 Dnr 2017.59.00

Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2017-03-01--12-31

I det Gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt 
kommunstyrelsen framgår följande.

1 Gemensamma regler och riktlinjer

Det som sägs i detta reglemente… 

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.

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.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Bedömning

Kommunstyrelsen har att namnge ordföranden, vice ordföranden, andre 
vice ordföranden samt att utse kontrasignant och dess ersättare.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunstyrelsens beslut 2016-12-06, § 185 
upphör att gälla 2017-03-01. Kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Abrahamsson, född 1961, utses till att underteckna handlingar 2017-03-
01--12-31. Kommunstyrelsens vice ordförande Arne Hellsten, född 
1949, utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 
2017-03-01--12-31. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Petter 
Lundström, född 1987, utses till ersättare för vice ordföranden att under-
teckna handlingar 2017-03-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark, 
född 1957, utses till kontrasignant 2017-03-01--12-31. Personalchef 
Lars Ekberg, född 1957, utses till ersättare för kontrasignanten 2017-
03-01--12-31. 

De utsedda, Swedbank, Kom-
muninvest
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BESLUT

- Kommunstyrelsens beslut 2016-12-06, § 185 upphör att gälla 2017-
03-01. 

- Kommunstyrelsens ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961, utses 
till att underteckna handlingar 2017-03-01--12-31. 

- Kommunstyrelsens vice ordförande Arne Hellsten, född 1949, utses till 
ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 2017-03-01--12-
31. 

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande Petter Lundström, född 
1987, utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna hand-
lingar 2017-03-01--12-31. 

- Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant 2017-
03-01--12-31.

- Personalchef Lars Ekberg, född 1957, utses till ersättare för kontrasig-
nanten 2017-03-01--12-31.

-----
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§ 42 Dnr 2017.55/04

Instruktion för ombud inför Malå Energi & Industri AB:s bolagsstämma 
år 2017

I ägardirektivet för Malå Energi & Industri AB, under rubriken Ombud/ 
representanter för bolagsstämman framgår följande.

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

I kommunstyrelsens reglemente, under rubriken Delegering från kom-
munfullmäktige framgår följande.

Kommunstyrelsen ska fastställa ombudsinstruktioner för helägda kom-
munala bolag.

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

10. Val av revisor och revisorsersättare

Maria Stenberg

18
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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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Instruktioner 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

- Instruktioner för ombuden till bolagsstämman för Malå Energi & In-
dustri 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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§ 43 Dnr 2017.54/04

Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma 2017

I ägardirektivet för Malåbostaden AB, under rubriken Ombud/represen-
tanter för bolagsstämman framgår följande.

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

I kommunstyrelsens reglemente, under rubriken Delegering från kom-
munfullmäktige framgår följande.

Kommunstyrelsen ska fastställa ombudsinstruktioner för helägda kom-
munala bolag.

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

10. Val av revisor och revisorsersättare

Britt-Marie Sellman
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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.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): 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 direktören 
beviljas

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

BESLUT

- 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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§ 44 Dnr 2017.60/04

Månadsuppföljning - Uppmaning till återhållsamhet i kommunens verk-
samheter

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-28, § 206 att avdelningscheferna 
samt VD i bolagen ska varje månad, tillsvidare, avrapportera sin verk-
samhets ekonomi med åtgärdsplan vid befarat underskott till kommun-
styrelsen.

Bedömning

I dessa tider med mycket ansträngd ekonomi krävs en bättre uppfölj-
ning månadsvis. Detta sker bäst genom att avdelningscheferna svarar 
direkt till kommunstyrelsen. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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Ebbe Bergstedt, KFN

Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2017.61/82

Information om ishallen

Under många år har underhållet av ismaskinsanläggningen varit brist-
fällig. Det finns flera anledningar till detta. I år har det varit stora prob-
lem med att säkerställa isproduktionen med anledning av anläggning-
ens funktion. För att säkerställa isproduktionen inför säsongen 
2017/2018 måste anläggningen renoveras.

Bedömning

Vad som måste åtgärdas om anläggningen ska vara i drift 17/18 är:

Pumpbyte kylslinga 60 000:-
Värmeväxlare renovering 120 000:-
Kompressorer renovering   60 000:-
SUMMA 240 000:-

Ismaskin service 22 000:-
(Ismaskin batteribyte 50 000:-)
Summa ismaskin 72 000:-

Varmvattenberedarna är slut och måste bytas alternativt att ansluta an-
läggningen till fjärrvärmenätet, kostnad ca 100 000 - 200 000 kronor.

Totalt finns det ett direkt renoveringsbehov för att säkerställa driften på 
ca 400 000 - 500 000 kronor.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 46 Dnr 2017.62/04

Information om kostnader för alternativa lösningar hur förskoleverksam-
heten kan lokaliseras

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11, § 36 att 1 – 4-åringarna ska 
vara på Tjambo och femåringarna flyttas till Nilaskolan.

Bedömning

Arkitektbyrån Collage har nu tittat närmare på ombyggnationerna på 
Tjambo med hänsyn till verksamhetens önskemål och krav. Utbyggna-
tionerna blir mer omfattande än den första grova uppskattningen. Man 
har även tagit med renovering av befintliga ytor. Ingen kostnad för ute-
miljö/markarbeten är med i kalkylen. Projekteringskostnader tillkommer, 
praxis 10 % av anbudssumman. ÄTA tillkommer, praxis 10 % av an-
budssumman.

Utbyggnad/nybyggnation 775 m²
Renovering 760 m²
Total kalkylerad kostnad = 21 335 000:-

Collage har även lämnat kalkylpris på en nybyggnation av en 8-avdel-
ningsförskola. Kalkylpriset avser endast byggnad. Rivning av befintlig 
byggnad, utemiljö, projektering m m tillkommer.

Kalkylpris nybyggnation = 34 175 000:-

Collages kalkyl för ombyggnationerna som behövs på Nilaskolan/barn-
skolan för att inrymma 5-åringarna ser ut enligt följande.

Ombyggnationskostnader för att inrymma 5-åringarna = 4 150 000
Ombyggnation + samtidig ytrenovering övriga ytor = 7 025 000

Sammanfattning
Projekt Kostnad
Tjambo ny + ombyggnation 21 335 000:-
Nilaskolan 5-åringar ombyggnation 4 150 000:-
Nilaskolan 5-åringar renov, befintligt 2 875 000:-

/summa 7 025 000:-
Nybyggnation 8-avd 34 175 000:-

Tjambo + Nilaskolan all in 28 360 000:-
Tjambo + Nilaskolan bara 5-åringar 25 485 000:-
Nybyggnation + Nilaskolan all in 42 200 000:-
Nybyggnation + Nilaskolan bara 5-åringar 38 325 000:-

Marie Blomberg, Ebbe Berg-
stedt
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BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 47 Dnr 2017.6/25

Övertagande av museum Göta och Verner - Malåbygdens Kulturföre-
ning

Malåbygdens Kulturförening har inkommit med en skrivelse där man 
säger sig vara intresserade av att diskutera ett eventuellt övertagande 
av museum Göta och Verner (fastigheten Tjädern 7). Kulturföreningen 
hyr idag fastigheten. Det finns ett beslut som säger att kommunen ska 
avyttra fastigheter som inte längre behövs. Ansvarigs teknisk avdelning 
delegationsrätt för fastighetsärenden gäller intill ett belopp av 20 000 
kronor i varje enskilt fall.

Kommunstyrelsen remitterade ärendet 170124, § 8 till kultur- och fritids-
nämnden för yttrande. Nämnden ska i sin verksamhet arbeta för beva-
rande av, och lämplig användning av byggnader, anläggningar och mil-
jöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. 

Kultur- och fritidsnämnden anger i sitt yttrande 170224, § 15 ”att Mu-
seum Göta och Verner (fastigheten Tjädern 7) är kulturhistoriskt värde-
full och återfinns i Kulturmiljöprogram för Malå kommun (fastställt av 
kommunfullmäktige 081020, § 53) dokumenterat som ett enstaka objekt 
i tätortens bebyggelseområde. Byggnaden beskrivs på följande sätt. Kv 
Tjädern 7 (Museet Göta och Verner) har fått precis den vård ett äldre 
hus bör få. Inga stora renoveringar utan underhåll efter behov. Välbeva-
rat både vad gäller exteriör och interiör.

Malåbygdens Kulturförening hyr fastigheten idag och bedriver kulturell 
verksamhet i byggnaden. I telefonsamtal med Harriet Österlund 170203 
uttrycker hon att föreningens ambition är att fortsätta bevara byggnaden 
och i den bedriva kulturell verksamhet.

Kulturmilijöprogrammet är ett underlag vid bygglovsprövning oavsett 
vem som äger fastigheten. Vid en eventuell avyttring av fastigheten bör 
en uppmaning/önskan om bevaring även interiört framgå. Malåbygdens 
Kulturförening har ambitioner med byggnaden förenliga med kultur- och 
fritidsnämndens reglemente vad gäller att arbeta för bevarande av, och 
lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kultur-
historiskt eller estetiskt värde.”

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 170224, § 15 att:

- Kultur- och fritidsavdelningen ser inga hinder att Malå kommun avytt-
rar fastigheten Tjädern 7 (Museum Göta och Verner) till Malåbygdens 
Kulturförening.

- Dialog bör hållas med Malåbygdens Kulturförening innan beslut fattas.

Lars Grundberg, Malåbygdens 
Kulturförening, KFN, ekonomi-
chefen
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Bedömning

För att möjliggöra fortsatta diskussioner där ett eventuellt övertagande 
av fastigheten Tjädern 7 innebär en kostnad som överstiger delega-
tionsrätten vill ansvarig teknisk avdelning veta kommunstyrelsens ställ-
ningstagande.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 8/17.
Se kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 15/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Malå kommun behåller fastigheten. Drift- och un-
derhållsmedel måste tillföras budget för 2018.

BESLUT

- Malå kommun behåller fastigheten.

- Drift- och underhållsmedel måste tillföras budget för 2018.

-----
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Tony Frank, Annika M Johans-
son

Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2017.63/45

Fastställande av Föreskrifter om avfallshantering för Malå kommun – 
övergripande översyn, förtydligande av grovavfall

Efter kommunstyrelsens sammanträde 2016-12-06 fick tekniska avdel-
ningen ett muntligt uppdrag av kommunchefen att se över renhållnings-
föreskrifterna. De uppfattades som tvetydiga.

Bedömning

Tekniska avdelningen har gått igenom renhållningsföreskrifterna och 
förtydligat dessa, framför allt gällande grovavfallsinsamlingen i byarna.

I föreskrifterna kan man läsa ”Kommunstyrelsen i kommunen har rätt att 
göra tillägg och ändringar i föreskrifterna utan särskilt godkännande av 
kommunfullmäktige om ändringarna är av sådan begränsad omfattning 
att de inte behöver ställas ut. Dit hör t ex rätt för kommunstyrelsen att 
utfärda kompletterande anvisningar gällande anvisningar för utsortering, 
hantering samt lämnande av avfallsslag.”

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Föreskrifter om avfallshantering för Malå 
kommun fastställs att gälla från och med 2017-03 01.

BESLUT

- Föreskrifter om avfallshantering för Malå kommun fastställs att gälla 
från och med 2017-03 01.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2017.53/04

Årsredovisning 2016

Administrativa avdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för 
2016 års förvaltning.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Årsredovisning för 2016 års förvaltning för 
Malå kommun godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Årsredovisning för 2016 års förvaltning för Malå kommun godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2017.56/04

Budget – Budgetramar 2018 samt budgetförutsättningar 2018

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen ut-
arbetat förslag till budgetförutsättningar och preliminära budgetramar för 
2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 2/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till budgetberedningens förslag, lydan-
de: Preliminära budgetramar inkl kapitaltjänst för 2018 fastställs enligt 
upprättat förslag. Budgetförutsättningar 2018 fastställs enligt upprättat 
förslag. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Preliminära budgetramar inkl kapitaltjänst för 2018 fastställs enligt 
upprättat förslag.

- Budgetförutsättningar 2018 fastställs enligt upprättat förslag.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2017.64/73

Antagande av Äldreplan Västerbotten 2013 - 2020 med utblick mot 
2040 (uppdaterad version 2016)

Kommunfullmäktige beslutade 131125, § 94 att anta Äldreplan Väster-
botten 2013 - 2020 med utblick mot 2040. Enligt beslut 160527 i AC 
Konsensus, Region Västerbotten har en uppföljning av Äldreplanen ge-
nomförts under hösten 2016. 

Äldreplan Västerbotten har konkretiserats utifrån aktuella förutsättningar 
som gäller 2016 och framåt. Planen ska utgöra ett stöd vid strategisk 
planering för landstinget och kommunerna med målet att bidra till jämlik 
och jämställd hälsa i ett inkluderande samhälle för invånare i Västerbot-
ten.

AC Konsensus rekommenderar kommunfullmäktige i Västerbottens 
läns kommuner och landsting att anta Äldreplan Västerbotten 2013 - 
2020 med utblick mot 2040 (uppdaterad version 2016).

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 9/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: 
Äldreplan Västerbotten 2013 - 2020 med utblick mot 2040 (uppdaterad 
version 2016) antas.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Äldreplan Västerbotten 2013-2020 med utblick mot 2040 (uppdaterad 
version 2016) antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2016.88/09

Motion av Andreas Nuottaniemi (V) m fl om införande av 6-timmars ar-
betsdag i äldreomsorgen

Andreas Nuottaniemi (V) m fl har inlämnat en motion om införande av 
6-timmars arbetsdag i äldreomsorgen. Motionen lyder:

”Vänsterpartiet i Malå yrkar att kommunfullmäktige beslutar att:

- genomföra en försöksverksamhet med 6-timmars arbetsdag med bibe-
hållen lön på en eller ett par arbetsplatser inom kommunens äldreom-
sorg med start under 2018. Det slutliga urvalet ska ske i samråd mel-
lan omsorgsnämnden och personalavdelningen.

Motivering

Under decennier har Vänsterpartiet drivit kravet på 6-timmars arbetsdag 
med bibehållen heltidslön. Tiden är nu mogen för att genomföra projekt 
med 6-timmars arbetsdag i Malå kommun med start inom äldreomsorg-
en.

För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga 
som en del av den ständiga dragkampen mellan arbete och kapital. 
Som samhälle är vi idag rikare och mer produktiva än år 1971 då beslu-
tet om 40-timmarsvecka fattades i riksdagen. Vänsterpartiet vill använ-
da en del av det utrymme som ökad tillväxt ger till att förkorta tiden för 
lönearbete på nationell nivå, inte minst med tanke på det mervärde som 
skulle skapas i form av sänkta sjukskrivningstal och minskad psykisk 
och fysisk ohälsa.

I den kvinnodominerade äldreomsorgen i Malå är heltid visserligen 
norm, men många av de anställda väljer ändå att, av olika orsaker, 
självmant gå ner i tid. Det innebär att våra medarbetare bekostar sin 
egen ”arbetstidsförkortning” med deltidslön och låga framtida pensioner. 
Den enskilda medarbetaren subventionerar på så sätt arbetsgivarens 
underlåtenhet att planera arbetet så att heltider kan ersätta deltider. 
Samtidigt ser vi att sjukskrivningstalen stiger och inom delar av om-
sorgsnämndens verksamhet idag är oroväckande hög.

Vänsterpartiet vill därför att Malå kommun inför 6-timmars arbetsdag 
med bibehållen lön på försök inom en eller flera enheter inom kommu-
nens äldreomsorg. Projektet ska bland annat bygga på de erfarenheter 
som har gjorts på Svartedalens äldreboende i Göteborgs stad, samt 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Sjöjungfruns äldreboende i Umeå kommun. Valet av vilken/vilka enhe-
ter som ska delta i projektet ska göras utifrån ansökan från personalen 
själva. Det slutliga urvalet ska därefter ske av omsorgsnämnden i sam-
råd med personalavdelningen.”

Motionen är anmäld i kommunfullmäktige 2016-06-27.

Omsorgsnämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi och 
något utrymme för försöksverksamheter har inte funnits. 

6-timmars arbetsdag skulle innebära följande på t ex Sörgården. Sör-
gården har 25 anställda. I dag jobbar personalen 185 timmar på fem 
veckor vid heltidsanställning. Införs 6-timmars arbetsdag skulle detta in-
nebära att varje person jobbar 40 timmar mindre på 5 veckor. Detta 
motsvarar 1 000 mindre arbetade timmar på 5 veckor. I dag arbetas det 
ca 4 625 timmar totalt i huset och med detta förslag skulle det innebära 
att det minskas med 1 000 timmar, det vill säga 3 625 timmar.

För att genomföra detta förslag så skulle dessa timmar behöva ersättas. 
Alla timmar i verksamheten behövs för att kunna bibehålla nuvarande 
kvalitet. 1 000 timmar motsvarar 5,4 tjänster vid 6-timmars arbetsdag. 
Detta enbart på Sörgården, som bara är en arbetsplats inom äldreom-
sorgen.

6-timmars arbetsdag skulle troligtvis vara ett bra alternativ men är inte 
möjligt att genomföra utan tillskott av mer pengar och mer resurser.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 10/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Motionen bifalls.

Ylva Olofsson (S): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: Motio-
nen avslås.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Ylva Olofssons förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Motionen avslås.

-----

RESERVATION

Petter Lundström (V) och Anna Harr (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 2016.89/09

Motion av Andreas Nuottaniemi (V) m fl om frukost i skolan

Andreas Nuottaniemi (V) m fl har inlämnat en motion om frukost i sko-
lan, lydande:

”Vänsterpartiet i Malå yrkar att kommunfullmäktige beslutar att

- genomföra ett försök med gratis frukost på skoltid för alla skolelever i 
Malå kommun. Försöket utvärderas efter ett år och permanentas om 
det faller väl ut.

Motivering

Allt färre elever börjar dagen med en ordentlig frukost. Kopplingen mel-
lan frukost och skolresultat är väl dokumenterad – barn som sällan eller 
aldrig äter frukost har i genomsnitt sämre skolresultat än de som gör 
det. Dessutom har undersökningar visat att barn som lever i en socialt 
utsatt hemmiljö, eller har föräldrar som är frånvarande på morgonen, 
äter frukost i mindre utsträckning än andra barn. Deras förutsättningar 
att lyckas i skolan försämras således.

Den som äter frukost har ofta goda matvanor under resten av dagen. 
Frukostätarna håller vikten lättare, presterar bättre i skolan och har färre 
hål i tänderna. Att erbjuda frukost i skolan är en hälsoinvestering på bå-
de kort och lång sikt, likväl som en investering i bättre arbetsmiljö för 
både elever och lärare. Genom att få möjlighet att äta i skolan blir bar-
nen piggare, undervisningen flyter lättare samtidigt som studieresulta-
ten förbättras.

Därför föreslår Vänsterpartiet att Malå kommun på försök inför kost-
nadsfri frukost för alla skolelever under ett års tid. Försöket utvärderas 
sedan noggrant, avseende såväl elevernas hälsa som skolresultat och 
studiero i klassrummen. Om försöket har positiva effekter på ovanstå-
ende faktorer bör det införas permanent.”

Motionen är anmäld i kommunfullmäktige 2016-06-27.

Förslaget är sympatiskt men innebär både en ekonomisk och logistisk 
utmaning. Frukost för Nilaskolans alla 370 elever uppbär en beräknad 
kostnad på ca 1 818 tkr/år (370 elever x 178 skoldagar x 27,60 kr). 
Verksamhetsansvarig för Grytans servering Franz Weidls bedömning är 
att om förslaget med fri frukost genomförs krävs det att Grytans perso-
nalstyrka utökas för att klara av att tillaga den ökade mängden mat det 
innebär. Den personalökningen medför en ytterligare kostnad.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Utöver kostnaden för själva frukosten tillkommer personalkostnader för 
att säkerställa att elevernas frukost intas i lugn och ro och med stöd av 
vuxna. Eftersom frukosten ska ingå i skoldagen innebär det också att 
skoldagen förlängs då elevernas garanterade undervisningstid i olika 
skolämnen inte får äventyras. Det medför då att skolskjutsar behöver 
tidförskjutas och ev då ersättas med kommunens egna upphandlade 
skolskjutsar istället för att, som idag, eleverna nyttjar i stor utsträckning 
länstrafikens transporter.

BESLUTSUNDERLAG

Se barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 27/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till barn- och utbildningsnämndens för-
slag, lydande: Motionen avslås.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Motionen avslås.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mikael A, ek föreningen Gold of 
Lapland, löner, Linda N

Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2017.66/11

Val av adjungerad ledamot i Gold of Laplands styrelse

Malå kommun har en adjungerad plats i den ekonomiska föreningens 
styrelse. Styrelsen är även styrgrupp för det projekt som Malå kommun 
medfinansierar. Kommunstyrelsen har att utse en adjungerad ledamot 
efter Martin Noréhn (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson: Mikael Abrahamsson (S) väljs till adjungerad ledamot i 
Gold of Laplands styrelse.

BESLUT

- Mikael Abrahamsson (S) väljs till adjungerad ledamot i Gold of Lap-
lands styrelse.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mikael A, Vattenmynd i Botten-
viken/lst i N-botten, löner, Linda 
N

Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2017.67/11

Val av kommunal vattenpolitiker i Vattenmyndigheten i Bottenviken

I kommunerna i Bottenvikens vattendistrikt finns s k vattenpolitiker med 
uppgift att främja dialogen om vattenfrågor i och mellan kommunerna. 
Vattenpolitikerna har funnits sedan 2010. Arbetet med de kommunala 
vattenpolitikerna har skett i samverkan med Kommunförbundet Norrbot-
ten och Region Västerbotten. En vattenpolitiker kan lämpligen repre-
sentera olika förvaltningar med koppling till vattenförvaltningsfrågor, ex-
empelvis kommunens förvaltning för samhällsplanering, tekniska frågor 
eller miljö- och fiskefrågor.

Vattenmyndigheten ser gärna även representanter för kommunstyrel-
sen – en ordinarie och en ersättare. Dessa vattenpolitiker kan represen-
tera såväl ledning som opposition. Sedan tidigare är Martin Noréhn (S) 
kommunal vattenpolitiker och Arne Hellsten ersättare i Malå kommun.

Kommunstyrelsen har att välja kommunal vattenpolitiker efter Martin 
Noréhn (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Mikael Abrahamsson (S) väljs till kommunal vatten-
politiker i Vattenmyndigheten i Bottenviken.

BESLUT

- Mikael Abrahamsson (S) väljs till kommunal vattenpolitiker i Vatten-
myndigheten i Bottenviken.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Anna Harr, löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2017.68/11

Val av ersättare 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 ersättare i kommunstyrelsens budgetbe-
redning efter Lena Kjällgren (V).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Anna Harr (V) väljs till ersättare i kommunstyrel-
sens budgetberedning för tiden t o m 2018-12-31.

BESLUT

- Anna Harr (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning 
för tiden t o m 2018-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mikael A, Gold of Lapland, löner, 
Linda N

Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2017.69/11

Utseende av en förtroendevald i lokal styrgrupp i Gold of Laplands pro-
jektdel i samverkansprojektet INTILL

Gold of Lapland är en av tre samverkansparter i det beviljade EU-pro-
jektet Innovativ turism i Lappland, INTILL. Projektägare är Visit Hema-
van Tärnaby och förutom dem och Gold of Lapland är även Destination 
South Lapland samverkanspart. Projektet pågår 2015 - 2018 och hu-
vudmålet är att få ett högre antal besökare och större andel internatio-
nella besökare. Genom projektet växlas möjligheter upp att utveckla lo-
kala besöksnäringen och turistbyrån i Malå. Malå kommun medfinansie-
rar med arbetstid och kontanta medel: 

- Turistbyrån, kontant 60 000 kr (20 000 kr/år) + arbetstid 615 000 kr 
(205 000 kr/år). 

- Kommunstyrelsen, kontant 234 300 kr (78 100 kr/år).

Gold of Lapland har valt att tillsätta en separat styrgrupp för sitt projekt-
genomförande. Gruppen består av näringen, som representeras av två 
styrelseledamöter från Gold of Lapland, samt två personer från varje 
medfinansierande kommun. Malå kommun har två platser i den lokala 
styrgruppen – en tjänsteperson och en förtroendevald.

Kommunstyrelsen har att utse en förtroendevald efter Martin Noréhn 
(S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Mikael Abrahamsson (S) utses till förtroendevald i 
den lokala styrgruppen i Gold of Laplands projektdel i samverkanspro-
jektet INTILL.

BESLUT

- Mikael Abrahamsson (S) utses till förtroendevald i den lokala styrgrup-
pen i Gold of Laplands projektdel i samverkansprojektet INTILL.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Anna H, Mikael A, lst/Migrations-
rådet, löner, Linda N

Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2017.70/11

Val av ledamot och ersättare i Migrationsrådet

Introduktion av flyktingar samordnas i länet av Migrationsrådet, vilket 
leds av landshövdingen. Samtliga kommuner är företrädda i rådet. Där 
finns även företrädare för landstinget, arbetsförmedlingen, Umeå uni-
versitet, näringslivet i länet samt civila samhället.

Kommunstyrelsen har att välja en ledamot efter Andreas Nuottaniemi 
(V) och en ersättare efter Martin Noréhn (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Anna Harr (V) väljs till ledamot i Migrationsrådet.

Ylva Olofsson (S): Mikael Abrahamsson (S) väljs till ersättare i Migra-
tionsrådet.

BESLUT

- Anna Harr (V) väljs till ledamot i Migrationsrådet.

- Mikael Abrahamsson (S) väljs till ersättare i Migrationsrådet.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mikael A, Arne H, löner, Linda N

Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2017.71/11

Utseende av ledamot tillika ordförande samt ersättare tillika vice ordfö-
rande i pensionärs- och handikapprådet

Enligt reglerna för pensionärs- och handikapprådet, fastställda av kom-
munfullmäktige 2012-10-29, § 88, ska kommunstyrelsen vara represen-
terad i pensionärs- och handikapprådet. För var och en av ledamöterna 
ska utses en personlig ersättare. Kommunstyrelsens representant är 
tillika rådets ordförande.

Kommunstyrelsen har att inom sig utse en ledamot tillika ordförande 
samt en ersättare tillika vice ordförande i pensionärs- och handikapprå-
det.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Mikael Abrahamsson (S) utses till ledamot tillika ord-
förande i pensionärs- och handikapprådet.

Mikael Abrahamsson (S): Arne Hellsten (ML) utses till ersättare tillika 
vice ordförande i pensionärs- och handikapprådet.

BESLUT

- Mikael Abrahamsson (S) utses till ledamot tillika ordförande i pensio-
närs- och handikapprådet.

- Arne Hellsten (ML) utses till ersättare tillika vice ordförande i pensio-
närs- och handikapprådet.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mikael A, Sorsele kn, Niklas H, 
löner, Linda N

Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2017.72/11

Utseende av politisk representant i referensgruppen för projektet Sam-
verkan kring Arbetsmarknad, Mötesplatser, Lärande och Aktiviteter 
(SAMLA)

Arvidsjaurs, Arjeplogs, Malå och Sorsele kommuner har beviljats ett 
projekt, SAMLA, från socialfonden med en budget på 9,6 mkr. Projektti-
den är 2015-09-01--2018-08-31. Projektet ska samordna utbildningar 
och bygga en på sikt hållbar samarbetsorganisation mellan våra fyra 
kommuner. SAMLA är förkortning för ”Samverkan kring Arbetsmarknad, 
Mötesplatser, Lärande och Aktiviteter”.

Sorsele kommun har som projektägare rekryterat en projektledare på 
100 %, placeringsort för tjänsten är Sorsele. Behovet av projektekonom 
och projektadministratör tillgodoses också av Sorsele. Respektive delta-
gande kommun har i projektet 20 % samordnare samt 10 % övriga 
tjänster finansierade ur projektet.
 
Varje kommun utser politisk representation (en ordinarie och en ersätta-
re) i referensgruppen för SAMLA.

Kommunstyrelsen har att utse en representant efter Martin Noréhn (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson: Mikael Abrahamsson utses till representant i referens-
gruppen för projektet Samverkan kring Arbetsmarknad, Mötesplatser, 
Lärande och Aktiviteter (SAMLA).

BESLUT

- Mikael Abrahamsson utses till representant i referensgruppen för pro-
jektet Samverkan kring Arbetsmarknad, Mötesplatser, Lärande och 
Aktiviteter (SAMLA).

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mikael A, Region Västerbotten, 
löner, Linda N

Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2017.73/11

Val av adjungerad ledamot i Region Västerbottens förbundsstyrelse

I förbundsordningen kan man läsa:

”Förbundsmedlem som ej får representation i regionstyrelsen med ordi-
narie ledamot ska ha rätt att för mandatperioden utse en förtroendevald 
från medlemmen med rätt att delta i styrelsens överläggningar, men ej i 
besluten och få sin mening antecknad till protokollet.”.

Malå saknar ordinarie ledamot. Kommunstyrelsen har således att välja 
en adjungerad ledamot efter Martin Noréhn (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Mikael Abrahamsson (S) väljs till adjungerad leda-
mot i Region Västerbottens förbundsstyrelse.

BESLUT

- Mikael Abrahamsson (S) väljs till adjungerad ledamot i Region Väster-
bottens förbundsstyrelse.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mikael A, Skellefteälvens vatten-
råd, löner, Linda N

Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2017.74/11

Utseende av kontaktpolitiker i Skellefteälvens vattenråd

Skellefteälvens vattenråd är en frivillig sammanslutning för lokal sam-
verkan inom Skellefteälvens avrinningsområde. I rollen som samver-
kansorgan inom avrinningsområdet fungerar rådet som ett forum där 
myndigheter, berörda intressenter och allmänhet kan mötas och föra en 
dialog kring vattenresursen.

Kommunernas uppgifter i vattenförvaltningen är bland annat följande.

 Inom sin tillsyn prioritera områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå MKN

 Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp
 Inrätta vattenskyddsområden
 Tillse att vattentäkter som inte är kommunala har god kemisk status, 

god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd
 Utveckla sin planläggning och prövning så att MKN uppnås
 Utveckla vatten- och avloppsvattenplaner.

Kommunstyrelsen har att utse en kontaktpolitiker efter Martin Noréhn 
(S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Mikael Abrahamsson utses till kontaktpolitiker i Skel-
lefteälvens vattenråd. 

BESLUT

- Mikael Abrahamsson utses till kontaktpolitiker i Skellefteälvens vatten-
råd. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 63

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 Franz Weidl
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

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

Bevilja/avslå ansökningar om bostadsan- Hans Örnberg
passningsbidrag enligt lagen om bostads-
anpassningsbidrag m m

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg

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

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av delegationsbesluten god-
känns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----

46



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-03-14

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 64

Redovisning av meddelanden

Malå Energi & Industri AB Protokoll 170202

Hälsorådet Protokoll 170207

Skellefteå kommun/gemensam Protokoll 170207
överförmyndarnämnd

Malå kommun/kultur- och fritids- Beslut 170224, § 16 - Musik-
nämnden skola Kulturskola

Beslut 170224, § 19 – Längd-
skidturism i Malå

Beslut 170224, § 20 – Priorite-
ring av snötillverkningen i Tjam-
stanbackarna

Sveriges tivoliägares förening Uppmärksammelse på de ut-
maningar branschen har och 
uppmaning att i kommunen an-
ordna en centralt belägen eve-
nemangsplats för nöjesfält

Region Västerbotten Primärkommunala delegatio-
nens protokoll 170202

Utbildningsdelegationens proto-
koll 170208

Kulturberedningens protokoll 
170209

Kollektivtrafikutskottets proto-
koll 170215.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----

47


	Protokoll förstasida
	Beslut KS 2017-03-14
Dagordning
	Beslut KS 2017-03-14
Ordföranden informerar
	Beslut KS 2017-03-14
Ansökan om driftstöd åren 2017 - 2021 - Ung Företagsamhet Västerbotten
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KS 2017-03-14
Ansökan om medfinansiering av projektet Vindkraft - generator för hållbar tillväxt - Sollfefteå kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-03-14
Utvärdering av feriearbetsverksamheten 2016
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut KS 2017-03-14
Mål och regler för feriearbetsverksamheten 2017
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KS 2017-03-14
Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2017-03-01--12-31
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-03-14
Instruktion för ombud inför Malå Energi & Industri AB:s bolagsstämma år 2017
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-03-14
Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma 2017
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-03-14
Månadsuppföljning - Uppmaning till återhållsamhet i kommunens verksamheter
	Beslut KS 2017-03-14
Information om ishallen
	Beslut KS 2017-03-14
Information om kostnader för alternativa lösningar hur förskoleverksamheten kan lokaliseras
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-03-14
Övertagande av museum Göta och Verner - Malåbygdens Kulturförening
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-03-14
Fastställande av Föreskrifter om avfallshantering för Malå kommun - övergripande översyn, förtydligande av grovavfall
	Beslut KS 2017-03-14
Årsredovisning 2016
	Beslut KS 2017-03-14
Budget – Budgetramar 2018 samt budgetförutsättningar 2018
	Beslut KS 2017-03-14
Antagande av Äldreplan Västerbotten 2013 - 2020 med utblick mot 2040 (uppdaterad version 2016)
	Beslut KS 2017-03-14
Motion av Andreas Nuottaniemi (V) m fl om införande av 6-timmars arbetsdag i äldreomsorgen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KS 2017-03-14
Motion av Andreas Nuottaniemi (V) m fl om frukost i skolan
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KS 2017-03-14
Val av adjungerad ledamot i Gold of Laplands styrelse
	Beslut KS 2017-03-14
Val av kommunal vattenpolitiker i Vattenmyndigheten i Bottenviken
	Beslut KS 2017-03-14
Val av ersättare i kommunstyrelsens budgetberedning för tiden t o m 2018-12-31
	Beslut KS 2017-03-14
Utseende av en förtroendevald i lokal styrgrupp i Gold of Laplands projektdel i samverkansprojektet INTILL
	Beslut KS 2017-03-14
Val av ledamot och ersättare i Migrationsrådet
	Beslut KS 2017-03-14
Utseende av ledamot tillika ordförande samt ersättare tillika vice ordförande i pensionärs- och handikapprådet
	Beslut KS 2017-03-14
Utseende av politisk representant i referensgruppen för projektet Samverkan kring Arbetsmarknad, Mötesplatser, Lärande och Aktiviteter (SAMLA)
	Beslut KS 2017-03-14
Val av adjungerad ledamot i Region Västerbottens förbundsstyrelse
	Beslut KS 2017-03-14
Utseende av kontaktpolitiker i Skellefteälvens vattenråd
	Beslut KS 2017-03-14
Redovisning av delegationsbeslut
	Beslut KS 2017-03-14
Redovisning av meddelanden

