
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum  
Sociala utskottet 2021-09-15 

Plats och tid Kommunförvaltningen onsdagen den 15 september 2021,  
 kl 08.00-09.00 
 
Beslutande 
Ledamöter Siv Stenberg (V) 
  Arne Hellsten (ML) 
 
Övriga deltagande 
Tjänstepersoner  Nina Olofsdotter, sekreterare 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera Arne Hellsten (ML) 
 
Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen onsdagen den 15 september, kl. 09.00 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 12-13 
  Nina Olofsdotter    
      
 Ordförande     

  Siv Stenberg (V)    
      
 Justerande     
  Arne Hellsten (ML)    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Sociala utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2021-09-15 
 
Anslag sätts upp  2021-09-15 Anslag tas ner 2021-10-07 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 12     
 
Godkännande av dagordningen 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Dagordningen godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns. 
 
 
----- 
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§ 13    Dnr 2021.98//01 
 
Fastställande av Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 
 
Ny regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020-2030, 
Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft, 
har antagits av regionfullmäktige. Den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS 2020-2030) riktar sig till hela Västerbottens län, en hållbar region, 
inom vilka de olika kommunernas behov skiljer sig åt. Mål, behov och 
prioriteringar måste därför anpassas efter varje kommuns specifika 
förutsättningar.  
 
Malå kommun har genomfört analys- och skrivprocessen på 
tjänstepersonnivå. Funktioner från olika avdelningar ha bidragit med 
framtiganing av en ny Lokal utvecklingsstrategi (LUS) 2030. Malå 
kommun Översiktsplan (ÖP) utgör kommunens övergripande 
strategiska dokument. Malå kommuns LUS har samordnats med ÖP 
och anpassats utifrån RUS för Västerbottens län 2020-2030. 
Kommunstyrelsens politiker har gjort prioritering av globala mål och 
indikatorer med sikte mot Malå 2030 – En levande plats och En cirkulär 
plats. Representanter för näringslivet i Malå kommun och det 
kommunala bolaget Meni AB har inkommit med synpunkter, vilka i 
möjligaste mån har beaktats. Innehållet i LUS har samordnats med 
Malå kommuns integrationsstrategi och med förslaget till reviderad 
Serviceplan för Malå kommun samt med Malå kommuns yttrande över 
ny Regional Livsmedelsstrategi, som är under framtagande av Region 
Västerbotten. LUS ska vara vägledande i utvecklingsarbetet fram till 
2030. Malå – en attraktiv HÄR olikheter skapar utvecklingskraft. Vår 
gemensamma strategi ska fungera som en kompass och ett verktyg för 
alla verksamheter och aktörer i kommunen, i det dagliga 
utvecklingsarbetet samt vid ansökan av projektmedel ur internationella, 
nationella och regionala fonder och program. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade förslaget Fastställande av lokal 
utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 2021-06-08 §75 (Dnr 
2021.98/01) för ytterligare beredning, där det bör framgå om mätetalen 
är lokala eller kommer från Kolada, och säkerställa att samtliga 
verksamheter kan följa upp mätetalen.  
 
Följande justeringar har gjorts sedan ärendet återremitterades 
(sidhänvisning fullständig version): 
 
Sid 22-23 
 

- Prioriterade mätetal från workshop med Kommunstyrelsen 2021-
03-31. Referensvärden hämtade från kolada, kvinnor och män i 
belysning samt från kommunens egen statistik. Uppgift 
kompletterad i strategin.  
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- Mätetalet under mål 13  ”75% av alla möten ska genomföras 
digitalt” har tagits bort då uppföljningen blir svår och det kanske 
egentligen är mer ett mål.  
 

- Ytterligare mätetal kopplade till de övergripande målen; En 
levande plats år 2030, En cirkulär plats år 2030. Referensvärden 
hämtat från Kolada och Jordbruksverkets statistikdatabas. 
Uppgift kompletterad i strategin.  
 

- Mätetalet under mål 2 ”Jordbrukets och skogsbrukets 
omsättning” har omformulerats något utifrån tillgången till 
referensvärden, vilka också uppdaterats. 
 

- Mätetalet under mål 2  ”De förädlande livsmedelsföretagens 
omsättning”, hade inte Region Västerbotten möjlighet att leverera 
referensvärden på, det togs bort.  
 

Sid 24 och 25 
 
- Mätetalen under mål 3 ”Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, 

cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna” samt 
”Dödlighet i självmord” samt ”Nedsatt psykotiskt välbefinnande 
bland skolelever” återfanns inte referensvärden på, så de togs 
bort. 
 

- Samtliga mätetal under mål 4 God utbildning för alla, har 
omarbetats tillsammans med chef för Barn- och 
Utbildningsavdelningen.   
 

- Mätetalet under mål 7 ”Förnybara och biobaserade energikällor 
(Ingen fossil kol och olja till uppvärmning och elproduktion)” 
saknade referensvärde, det togs bort.   
 

Sid 26 
 
- Mätetalet under mål 9 ”Tillverkningsindustrins förädlingsvärde 

som andel av BNP och per capita*” hade inte Region 
Västerbotten möjlighet att leverera referensvärden på, så det 
togs bort. Även mätetalet ”Ytan med fungerande mobiltelefonnät 
ska öka” med tillhörande referensvärde har omformulerats för att 
möjliggöra uppföljning.  

 
Utöver ovan nämnda justeringar har även redaktionell översyn samt 
layout färdigställts, både gällande huvudversion och populärversion. 
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En lokal utvecklingsstrategi är en vägvisare. Processen och strategin 
bygger på en gemensam syn på kommunens mål, behov och 
prioriteringar, och öppnar upp för samtal, samsyn, samarbete och 
samhandling. LUS öppnar därmed upp för transparent samarbete för 
platsbaserad hållbar utveckling och tillväxt i Malå centralort och hela 
Malåbygden. Vi tillsammans, med olika aktörer/parter utanför den egna 
kommunorganisationen, är Malå, en kommun och plats HÄR olikheter 
skapar utvecklingskraft 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande 2021-08-26. 
Kommunstyrelsen protokoll 2021-06-08 § 75 
Sociala utskottets protokoll 2021-0519 § 9 
Utbildningsutskottets protokoll 2021-05-18 § 10 
Allmänna utskottets protokoll 2021-05-17 § 32 
Anna-Karins tjänsteutlåtande 2021-03-04. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 
fastställs.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 fastställs.  
 
 
----- 
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