
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum  
Sociala utskottet 2022-09-15  (5) 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl. 10.00 – 10.51.  
 
Ajournering  
 
Beslutande Siv Stenberg (V) 

 Charlotte Hultdin (S) 
  Arne Hellsten (ML) 
 
Övriga deltagande  John Olsson, socialchef 
  Frida Sandström, socionomstudent 
  Lisa Nilsson, sekreterare 
   
 
Utses att justera Charlotte Hultdin 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag den 19 september 2022 , kl. 13.00. 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 23 - 25 
  Lisa Nilsson    
      
 Ordförande     
  Siv Stenberg    
      
 Justerande     
  Charlotte Hultdin    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Sociala utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-09-15 
 
Anslag sätts upp  2022-09-19 Anslag tas ner 2022-10-11 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 23     
 
Godkännande av dagordningen 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Dagordningen godkänns.  

 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns.  
 
----- 
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§ 24    Dnr 2022.144/00 
 
Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning 
 
Socialtjänsten har haft tillsyn av länsstyrelsen gällande serveringstill-
stånd och det upptäcktes få att beslut gällande detaljhandel och serve-
ring av öl är delegerat till sociala utskottet trots att detta område har flyt-
tats till miljö- och byggnämnden. Delegationsförteckningen måste därför 
revideras. 
 
Följande beslut som varit delegerade till sociala utskottet tas bort på 
sida 11: 
 
• Beslut om att förbjuda detaljhandel med eller servering av öl enligt 9 

kap. 19 § alkohollagen.  
• Beslut om att tilldela varning till den som bedriver detaljhandel med 

eller servering av öl enligt 9 kap. 17 § alkohollagen.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Arne Hellsten (ML): Upprättat förslag till kommunstyrelsens delegations-
förteckning fastställt. Tidigare fastställd delegationsförteckning upphör 
att gälla.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag till kommunstyrelsens delegationsförteckning fast-

ställt. 
 
- Tidigare fastställd delegationsförteckning upphör att gälla 
 
----- 
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§ 25    Dnr 2022.155/00 
 
Fastställande av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen och dess utskott  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27, § 31 att anta en ny politisk 
organisation som träder i kraft 2023-01-01. Nuvarande politisk organisa-
tion upphör 2023-01-01. Beslutet innebär att Malå kommun ska införa 
två nämnder - en utbildningsnämnd och en socialnämnd - samt ett ar-
betsutskott under kommunstyrelsen. Ett antal styrdokument måste där-
med fastställas, däribland ett nytt reglemente.  
 
Reglementet skickades ut på remiss till samtliga partier representerade 
i kommunfullmäktige. Svar inkom från Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet, Liberalerna och Malålistan. Baserat på remissvaren har nytt förslag 
till reglemente arbetats fram. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Charlotte Hultdin (S): Gemensamt reglemente för Malå kommuns 
nämnder samt kommunstyrelsen fastställs med följande ändring. På 
sida 5 under rubriken Utskott, ska meningarna lydande ”Kommunsty-
relsen väljer ledamöter och ersättare i utskottet från kommunstyrelsens 
ordinarie ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är til-
lika arbetsutskottets ordförande, och kommunstyrelsens vice ordfö-
rande är tillika arbetsutskottets vice ordförande.” ändras till att lyda 
”Kommunstyrelsen väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice ord-
förande i utskottet från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och er-
sättare.”. På sida 14 under rubriken Sammansättning, ska meningen 
lydande ”Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.” ändras till 
att lyda ”Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.”. På sida 16 
under rubriken Sammansättning, ska meningen lydande ”Utbildnings-
nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.” ändras till att lyda 
”Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.” Utskottets 
namn ändras till allmänna utskottet. Reglementet träder i kraft 2023-01-
01. 
 
Arne Hellsten (ML): Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämn-
der samt kommunstyrelsen fastställs. Reglementet träder i kraft 2023-
01-01. 
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FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Sociala 
utskottet bifaller Charlotte Hultdins förslag.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommun-

styrelsen fastställs med följande ändring. På sida 5 under rubriken Ut-
skott, ska meningarna lydande ”Kommunstyrelsen väljer ledamöter 
och ersättare i utskottet från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 
och ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är tillika arbetsutskottets 
ordförande, och kommunstyrelsens vice ordförande är tillika ar-
betsutskottets vice ordförande.” ändras till att lyda ”Kommunstyrelsen 
väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i utskottet 
från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare.”.  

 
   På sida 14 under rubriken Sammansättning, ska meningen lydande 

”Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.” ändras till att lyda 
”Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.”.  

 
   På sida 16 under rubriken Sammansättning, ska meningen lydande 

”Utbildningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.” ändras 
till att lyda ”Utbildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersät-
tare.” 

 
  Utskottets namn ändras till allmänna utskottet.  
 
- Reglementet träder i kraft 2023-01-01.  
 
----- 
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