
MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktiges valberedning  Samtliga ärenden 
 
 Sammanträdesår Blad nr 

 2023 1 
 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

 
2022-11-07 
 
Dagordning § 1 
  
Information om nomineringsprocessen § 2 
 
2022-11-17 
 
Dagordning § 3 
 
Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå  
kommun § 4 
 
Val av kommunkoncernens revisorer för tiden 2023-01-01 t o m årsredovisningen 2026 § 5 
 
Val av revisorer för Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m  
ordinarie bolagsstämma 2027 § 6 
 
Val av revisorer för Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma  
2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027 § 7 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01 -- 2026-12-31  § 8 
 
Val av ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden för tiden 2023-01-01 -- 2026-12-31 § 9 
 
Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2023-01-01 -- 2026-12-31  § 10 
 
Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01-01 -- 2026-12-31  § 11 
 
Val av ledamöter och ersättare i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden 
2023-01-01 -- 2026-12-31 § 12 
 
Val av ledamöter och ersättare i Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolags- 
stämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027 § 13 
 
Val av ledamöter och ersättare i Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie  
bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027 § 14 
 
Val av ombud och representant i Malåbostaden AB:s bolagsstämma för tiden efter  
ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027 § 15 
 
Val av ombud och representant i Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstämma för  
tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027 § 16 
 
Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för drift av personalsystem för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31 § 17 
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Val av ledamot och ersättare i Trepartens renhållningsnämnd för tiden 2023-01-01 --  
2026-12-31 § 18 
 
Val av ledamot och ersättare i gemensam överförmyndarnämnd för tiden 2023-01- 
01 – 2026-12-31 § 19 
 
Val inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling – val av ledamöter 
till den primärkommunala delegationen för tiden 2023 – 2026 § 20 
 
Val inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling – val av ledamot  
till delegationen för social välfärd och hälsa för tiden 2023 – 2026  § 21 
 
Val inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling – val av ledamot  
till delegationen för utbildning för tiden 2023 – 2026 § 22 
 
Val av ombud och ersättare i föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner 
och regioner för tiden 2023 – 2026 § 23 
 
Nominering av borgerliga vigselförrättare för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 § 24 
 
Nominering av begravningsombud 2023 – 2026 § 25 
 
Val av kommunalråd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 § 26 
 
Val av ombud och ersättare vid ideella föreningen Georanges årsmöten för mandat- 
perioden 2023 – 2026 § 27 
 
Val av ombud och ersättare till Kommuninvests ekonomiska förenings föreningsstäm- 
ma för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 § 28 
 
Val av godemän vid fastighetsbildningsförrättning för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 § 29 
 
Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Lappland 2023  § 30 
 
 
 
 
 
 


