
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-03
(50)

Plats och tid Malå Hotell, kl 13.00 - 14.03

Ajournering Kl 13.03 - 13.11 Uppvaktn av personal, anställd 25 år i kommunens tjänst

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Anna Harr (V), Joacim Petters-
son (ML), Emil Högberg (C) och Emil Stråhle (S), vilka ersätts av 
Ingela Westerlund Svahn (V), Lars Holmkvist (ML), Mats Jonsson (C) 
och Ove Stenlund (S).

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Inger Selin, vik kommunsekr
Ulrika Bergstedt (S), ej tjg ersättare

Utses att justera Cecilia F Stenlund och Lena Nyström

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, fredag den 14 december 2018, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20 - 62
Catrin Björck

Ordförande

Joacim Eliasson

Justerande

Cecilia F Stenlund Lena Nyström

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-12-03

Anslag sätts upp 2018-12-14 Anslag tas ner 2019-01-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-03
(50)

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

När-
varo

§ 27
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

Lennart Gustavsson V X X
Mikael Abrahamsson S X X
Arne Hellsten ML X X
Anna Harr Ingela Westerlund Svahn V X X
Jeanette Hallin S X X
Cecilia Festin Stenlund L X X
Petter Lundström V X X
Roger Oskarsson S X X
Börje Stenlund ML X X
Lena Nyström V X X
Ylva Olofsson S X X
Stefan Lundgren L X X
Kim Bergström V X X
Joacim Eliasson S X X
Joakim Pettersson Lars Holmkvist ML X X
Emil Högberg Mats Jonsson C X X
Siv Stenberg V X X
Jessica Höglund SD X X
Charlotte Hultdin S X X
Simon Morén V X X
Emil Stråhle Ove Stenlund S X X
Stefan Larsson ML X X
Åsa Gustafsson L X X
Marjet Gustavsson V X X
Malena Önnerlöv S X x

Summa 25 17 8
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 20

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Skellefteå kommun, Charlotte 
Hultdin

Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2018.232/00

Fastställande av reglemente och samverkansavtal för gemensam över-
förmyndarnämnd

Den gemensamma överförmyndarnämnden för Skellefteå, Norsjö, Malå 
och Arjeplogs kommuner har utökats med Arvidsjaurs kommun.

Bedömning

Eftersom Arvidsjaurs kommmun har anslutit sig till den gemensamma 
nämnden krävs nytt reglemente och samarbetsavtal.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 162/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Nytt reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden fast-
ställs enligt upprättat förslag. Nytt samarbetsavtal för den gemensamma 
överförmyndarnämnden fastställs enligt upprättat förslag.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Nytt reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden fast-
ställs enligt upprättat förslag.

- Nytt samarbetsavtal för den gemensamma överförmyndarnämnden 
fastställs enligt upprättat förslag.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2018.177/10

Malå Energi & Industri AB:s inriktning framgent - försäljning eller fortsatt 
drift av bolag

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02, § 141 att:

Ärendet remitteras till Meni AB:s styrelse för synpunkter, och tas upp 
igen i kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 12 februari 2019.

Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 
tisdag den 12 februari 2019 inhämta värdering för samtliga fastigheter 
och utifrån det komplettera denna rapport i syfte att få en bättre bild 
över det sannolika ekonomiska och skattemässiga utfallet.

De alternativ som presenterades i kommunstyrelsen var:

Alternativ 1
Hotellet, campingen och alpina anläggningen bjuds ut till försäljning. In-
dustrilokalerna drivs vidare med tydlig målinriktning.

Alternativ 2
Hotellet, campingen, alpina anläggningen och industrilokalerna bjuds ut 
till försäljning. 

Alternativ 3
Menis aktier säljs.

Alternativ 4
Meni drivs vidare som tidigare.

Meni beslutade 2018-10-16, § 40 att:

- Styrelsen förordar alternativ 1

- En noggrann analys måste till för att säkerställa att bolaget har möjlig-
heter att redovisa ett positivt resultat framgent trots försäljningen av ho-
tell, camping och den alpina anläggningen.

Bedömning

Styrelsen i Meni AB beslutade att förorda alternativ 1 (Hotellet, cam-
pingen och alpina anläggningen bjuds ut till försäljning. Industrilokalerna 
drivs vidare med tydlig målinriktning.). Kommunfullmäktige har att ta 
ställning till om det är detta alternativ som ska gälla. En annan väg att 

Meni AB
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

gå är att invänta den fastighetsvärdering som ska göras enligt kommun-
styrelsens beslut och som ska redovisas den 12 februari 2019. Innan 
kommunfullmäktige tar beslut om en försäljning bör Meni göra en nog-
grann ekonomisk analys för att säkerställa att bolaget har möjligheter 
att redovisa ett positivt resultat framgent trots försäljningen av hotell, 
camping och den alpina anläggningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 141/18
Se Meni AB:s protokoll, § 40/18.
Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 163/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Meni AB får i uppdrag att fortsätta arbeta enligt alternativ 1 (Hotellet, 
campingen och alpina anläggningen bjuds ut till försäljning. Industriloka-
lerna drivs vidare med tydlig målinriktning.).

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Meni AB får i uppdrag att fortsätta arbeta enligt alternativ 1 (Hotellet, 
campingen och alpina anläggningen bjuds ut till försäljning. Industrilo-
kalerna drivs vidare med tydlig målinriktning.).

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2018.215/00

Yttrande över riktlinjer för samverkan mellan kommunerna inom överför-
myndarfrågor - Skellefteå kommun/Överförmyndarnämnden

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd vill ha in syn-
punkter från kommunerna på förslag till riktlinjer för samverkan mellan 
kommunerna i överförmyndarfrågor. I riktlinjerna är ett tjänsteavtal bi-
lagt, som reglerar samverkan kring överförmyndarfrågor på verksam-
hetsnivå.

Skellefteå och Norsjö kommuner inledde 2010 ett samarbete i en ge-
mensam överförmyndarnämnd. Under 2014 tillkom även Arjeplogs 
kommun och Malå kommun i den gemensamma nämnden. Den gemen-
samma nämnden har arbetat sedan inledningen av innevarande man-
datperiod. Under hösten 2018 har förfrågan från Arvidsjaur om att delta 
i den gemensamma nämnden aktualiserats. 

Enligt samverkansavtalet har den gemensamma nämnden ansvaret för 
överförmyndarverksamheterna i dessa fyra kommunerna. Detta framgår 
också av reglementet för nämnden. Där noteras även att nämnden ska 
se till att verksamheten bedrivs enligt lag (föräldrabalken) samt i övrigt 
enligt reglemente och samverkansavtal. Samverkansavtalet anger ock-
så att viss kostnadsfördelning ska ske. Sådan kostnadsfördelning gäller 
dock enbart den gemensamma nämnden och inte verksamheten som 
sådan. Dagens samarbete i den gemensamma nämnden reglerar 
nämndens ansvar och inte hur och om verksamheterna ska samarbeta. 
Detta betyder i sak att verksamheterna i respektive kommun inte har 
någon skyldighet hjälpa varandra 

I samband med 2017 års inspektion har länsstyrelsen tydligare än tidi-
gare konstaterat att det finns skillnader i verksamheterna mellan de fyra 
kommuner som samverkar i den gemensamma nämnden. Det gäller 
handläggningsrutiner och ärendeberedning. Nämnden saknar enhetliga 
brev- och beslutsmallar. Länsstyrelsen pekar på vikten av ett korrekt 
samverkansavtal och en tydlig organisation. Kritiken riktas mot den ge-
mensamma nämnden som har det formella ansvaret. 

Förutsättningarna skiljer sig åt i kommunerna så på uppdrag av den ge-
mensamma överförmyndarnämnden har verksamheten i Skellefteå 
kommun utformat ett förslag till tjänsteavtal som ska förtydliga samar-
betet mellan verksamheterna i kommunerna. Samt även reglera kost-
naderna för detta. 

Bedömning

Malå kommun har inga synpunkter på förslag till riktlinjer för samverkan

Ske-å kommun/gem överförmynd 
nämnd, Norsjö, Arvidsjaurs, Arje-
plogs kommuner
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

mellan kommunerna inom överförmyndarfrågor. Inte heller har vi syn-
punkter på bilagt tjänsteavtal, som reglerar samverkan kring överför-
myndarfrågor på verksamhetsnivå.

BESLUTSUNDERLAG

Se Charlotte Hultdins tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 164/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Malå 
kommun har inga synpunkter på förslag till riktlinjer för samverkan mel-
lan kommunerna inom överförmyndarfrågor. Malå kommun har inga 
synpunkter bilagt tjänsteavtal, som reglerar samverkan kring överför-
myndarfrågor på verksamhetsnivå.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun har inga synpunkter på förslag till riktlinjer för samver-
kan mellan kommunerna inom överförmyndarfrågor. 

- Malå kommun har inga synpunkter bilagt tjänsteavtal, som reglerar 
samverkan kring överförmyndarfrågor på verksamhetsnivå.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lars Ekberg, Samordningsför-
bundet Lycksele - Malå

Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2018.221/00

Antagande av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lapp-
land

Malå kommun är medlem i Samordningsförbundet Lycksele - Malå se-
dan 2014. 

Från och med 2019 kommer samordningsförbundet att utökas med yt-
terligare fyra kommuner; Åsele, Storuman, Sorsele och Vilhelmina. Som 
en följd av detta måste en ny förbundsordning antas. Detta sker genom 
beslut hos de berörda medlemmarna under 2018 - när det gäller lands-
ting och kommuner: i respektive fullmäktigeförsamlingar, och statens 
medlemmar: på behörig tjänstemannaninvå.

I 4 § i förslag till ny förbundsordning finns information om förbundets än-
damål.

Finansieringen av ett samordninsgförbund fungerar på så sätt att var 
och en av de fyra myndigheterna bidrar med 25 % av medlen. Om flera 
kommuner deltar, ska den fjärdedel som de bidrar med fördelas mellan 
dem på det sätt som de kommer överens om. Varje deltagande myndig-
het bidrar idag med 945 500 kronor, totalt 3,78 miljoner kronor, till sam-
ordningsförbundet. Styrelsen för samordningsförbundet fattar beslut om 
vilka verksamheter/projekt som ska finansieras utifrån de mål och rikt-
linjer som är beslutade. Medlemsavgiften för kommunerna fastställs uti-
från antalet mantalsskrivna invånare inom åldersgruppen 18 - 65 år. För 
Malå kommer medlemsavgiften att uppgå till 85 841 kronor för 2019.

Som en följd av ovanstående krävs att kommunfullmäktige i Malå antar 
förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Lappland.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 165/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra Lappland antas.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Förbundsordningen för Samordningsförbundet Södra Lappland antas.

-----

9



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ethel Cavén

Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2018.230/00

Fastställande av Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun

Regeringen uppdrog åt länsstyrelserna i maj 2013 att utarbeta regionala 
serviceprogram för perioden 2014 - 2018. Serviceprogrammet har till 
syfte att styra insatser för en god servicenivå i Västerbottens län. Läns-
styrelsen i Västerbottens län rekryterade en projektledare i juni 2017 för 
att arbeta med det regionala serviceprogrammet. För att ett service-
främjande arbete ska bli långsiktigt framgångsrikt och hållbart är mål-
sättningen att Västerbottens alla kommuner ska skriva kommunala ser-
viceplaner i samarbete med processledaren. 

Bedömning

Utvecklingsavdelningen har under året arbetat med att upprätta en Ser-
viceplan för Malå kommun. Detta är även den absolut första Servicepla-
nen för kommunen. Serviceplanen ligger även till grund för att Malå 
kommun och berörda kommersiella aktörer ska kunna ansöka om olika 
typer av stöd till sin verksamhet. Ett av målen med Serviceplanen är att 
både kvinnor och män samt unga och gamla ska ha likvärdig tillgång till 
service. Därför påverkas alla grupper av människor på samma sätt av 
beslutet att fastställa Serviceplanen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 166/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Ärendet återremitteras för ytterligare beredning samt 
i planen ska anges hur uppföljning ska ske.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på frågan om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

BESLUT

- Ärendet återremitteras för ytterligare beredning samt i planen ska an-
ges hur uppföljning ska ske.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2018.226/04

Information om uppföljning av SKL:s ekonomiska analys över Malå 
kommun 2016

År 2016 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en ekono-
misk analys över Malå kommun. Analysen innehöll värden från 2015 
års nyckeltal. Analysen har under hösten 2018 följts upp och en uppfölj-
ning och jämförelse med 2017 års nyckeltal är gjord.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 167/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Infor-
mationen noteras.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2018.234/04

Fastställande av Budget 2019 - Investeringsbudgetram 2019 samt in-
vesteringsbudgetplan 2020 - 2022, budgetramar 2019 samt budgetplan 
2020 - 2022, skattesats 2019

Eftersom 2018 är valår ska det nyvalda kommunfullmäktige fastställa 
budgeten för 2019. Därmed föreslås att tidigare fattade beslut om bud-
get 2019 fastställs.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 168/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Kom-
munfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 58, lydande: ”Investeringsbudget-
ram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 2022 fastställs enligt upp-
rättat förslag.” fastställs. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 58, 
lydande: ”Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation 
att under verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen.” fast-
ställs. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 59, lydande: ”Budget-
ramar 2019 samt budgetplan 2020 – 2022 fastställs enligt upprättat för-
slag.” fastställs. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 59, lydande: 
”Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.” fastställs. Kommunfull-
mäktiges beslut 2018-06-25, § 60, lydande: ”Skattesatsen för 2019 ska 
vara 23,40.” fastställs.

Lennart Gustavsson (V): Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 58, 
lydande: ”Investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 
2020 - 2022 fastställs enligt upprättat förslag.” fastställs. Kommunfull-
mäktiges beslut 2018-06-25, § 58, lydande: ”Till kommunstyrelsen och 
respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela 
inom investeringsramen.” fastställs. Budgetramar 2019 samt budgetplan 
2020 - 2022 fastställs med följande ändringar. Omsorgsnämndens bud-
getram 2019 utökas med 125 000 kronor. Kommunstyrelsens budget-
ram 2019 minskas med 125 000  kronor. Kommunfullmäktiges beslut 
2018-06-25, § 59, lydande: ”Till kommunstyrelsen och respektive 
nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom bud-
getramen.” fastställs. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 60, ly-
dande: ”Skattesatsen för 2019 ska vara 23,40.” fastställs.
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FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige bifaller Ylva Olofssons förslag. Omröstning begärs.

FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING

Den som bifaller Ylva Olofssons förslag röstar ja.
Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar nej.

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Med 17 ja-röster och 8 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Ylva Olofs-
sons förslag, vilket framgår av sammanträdeslistan.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 58, lydande: ”Investerings-
budgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 2022 fastställs 
enligt upprättat förslag.” fastställs.

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 58, lydande: ”Till kommun-
styrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhets-
året omfördela inom investeringsramen.” fastställs.

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 59, lydande: ”Budgetramar 
2019 samt budgetplan 2020 – 2022 fastställs enligt upprättat förslag.” 
fastställs.

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 59, lydande: ”Till kommun-
styrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhets-
året omfördela inom budgetramen.” fastställs.

- Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-25, § 60, lydande: ”Skattesatsen 
för 2019 ska vara 23,40.” fastställs.

-----

RESERVATION

Lennart Gustavsson (V), Ingela Westerlund Svahn (V), Petter Lund-
ström (V), Lena Nyström (V), Kim Bergström (V), Siv Stenberg (V), Si-
mon Morén (V) och Marjet Gustavsson (V) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Lennart Gustavssons förslag.
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Sammanträdesdatum Blad nr
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§ 28 Dnr 2018.242/00

Fastställande av gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 11 att fastställa gemen-
samt reglemente för Malå kommuns nämnder och kommunstyrelsen.

Reglementet har ändrats under rubriken ”Kommunalråd”.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 169/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Ge-
mensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrel-
sen fastställs att gälla från 2019-01-01. Tidigare fastställt gemensamt 
reglemente för Malå kommuns nämnder och kommunstyrelsen upphör 
att gälla från 2019-01-01.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommun-
styrelsen fastställs att gälla från 2019-01-01.

- Tidigare fastställt gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
och kommunstyrelsen upphör att gälla från 2019-01-01.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Personal- och löneenh

Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2018.243/04

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå 
kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-02, § 79 att fastställa bestäm-
melser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Bestämmelserna 
har reviderats under § 9, 10 och 18.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 170/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Be-
stämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå kom-
mun fastställs att gälla från 2019-01-01. Tidigare fastställda bestämmel-
ser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå kommun upp-
hör att gälla från 2019-01-01.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå 
kommun fastställs att gälla från 2019-01-01. 

- Tidigare fastställda bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtro-
endevalda i Malå kommun upphör att gälla från 2019-01-01.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MBN, ekonomienh

Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2018.248/04

Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2018 - Malå/ 
Norsjö miljö- och byggnämnd

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd beslutade 2018-09-20, § 67 att an-
söka om att få ta kostnaden på 90 tkr för räddningstjänstens tankbil 
som en investering under 2018.
 
Inför överföringen av investeringsmedel 2017 - 2018 trodde nämnden 
att kostnaden skulle kunna tas på 2017, men då fakturan blev försenad 
fördes inte detta över till 2018 års budget. 

Generellt brukar tilläggsanslag under pågående år avslås när en nämnd 
begär utökning.

Bedömning

Därmed föreslås att denna investering beviljas som utökning för miljö- 
och byggnämndens investeringsbudgetram 2018. Kommunen har inte 
fullgjort och kommer inte att fullgöra alla planerade investeringar som 
den totala ramen för 2018 planerat för vilket gör att utrymme finns att 
utöka miljö- och byggnämndens ram för 2018. 

Konsekvensen om Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd inte beviljas ut-
ökning med 90 tkr blir att nämnden drabbas av ett underskott tillika 90 
tkr inom sin driftbudget 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Malå/Norsjö miljö- och byggnämnds protokoll, § 67/18.
Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 171/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Malå/ Norsjö miljö- och byggnämnd beviljas ett tilläggsanslag i investe-
ringsbudgetramen 2018 med 90 tkr.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd beviljas ett tilläggsanslag i investe-
ringsbudgetramen 2018 med 90 tkr.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2018.190/11

Val av kommunkoncernens revisorer för tiden 2019-01-01 t o m årsre-
dovisningen år 2022

Kommunfullmäktige har att välja fem revisorer för kommunkoncernen. 
Av dessa revisorer ska även ordförande och vice ordförande väljas.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 4/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Per Olof 
Renling, Rickard Vesterlund (S), Ann-Marie Stenberg (S), Kerstin Sjö-
lund (L) och Johnny Salomonsson (ML) väljs till revisorer för tiden 2019-
01-01 t o m årsredovisning år 2022. Johnny Salomonsson (ML) väljs till 
ordförande för samma tid. Rickard Vesterlund (S) väljs till vice ordföran-
de för samma tid.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Per Olof Renling, Rickard Vesterlund (S), Ann-Marie Stenberg (S), 
Kerstin Sjölund (L) och Johnny Salomonsson (ML) väljs till revisorer för 
tiden 2019-01-01 t o m årsredovisning år 2022. 

- Johnny Salomonsson (ML) väljs till ordförande för samma tid.

- Rickard Vesterlund (S) väljs till vice ordförande för samma tid.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Mabo AB, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2018.191/11

Val av revisorer för Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolags-
stämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2023

Kommunfullmäktige har att välja två personer till revisorer för Malåbo-
staden AB.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 5/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Rickard 
Vesterlund (S) och Johnny Salomonsson (ML) väljs till revisorer för Ma-
låbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordi-
narie bolagsstämma 2023.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Rickard Vesterlund (S) och Johnny Salomonsson (ML) väljs till reviso-
rer för Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 
t o m ordinarie bolagsstämma 2023.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Meni AB, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2018.192/11

Val av revisorer för Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2023

Kommunfullmäktige har att välja två personer till revisorer för Malå 
Energi- och Industri AB.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 6/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Rickard 
Vesterlund (S) och Johnny Salomonsson (ML) väljs till revisorer för Ma-
lå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 
t o m ordinarie bolagsstämma 2023.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Rickard Vesterlund (S) och Johnny Salomonsson (ML) väljs till reviso-
rer för Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolags-
stämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2023.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2018.193/11

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2019-01-01-
-2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter och ersättare i kommunsty-
relsen. Av dessa ledamöter ska även ordförande, vice ordförande samt 
andre vice ordförande väljas.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 7/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Lennart 
Gustavsson (V), Anna Harr (V), Petter Lundström (V), Mikael Abra-
hamsson (S), Ylva Olofsson (S), Jeanette Hallin (S), Cecilia F Stenlund 
(L), Stefan Lundgren (L) och Arne Hellsten (ML) väljs till ledamöter i 
kommunstyrelsen för tiden 2019-01-01--2022-12-31. Sofia Svahn (V), 
Siv Stenberg (V), Kim Bergström (V), Emil Stråhle (S), Britt-Marie Sell-
man (S), Charlotte Hultdin (S), Emil Högberg (C), Lars Holmqvist (ML) 
och Stefan Larsson (ML) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 
2019-01-01--2022-12-31. Lennart Gustavsson (V) väljs till ordförande 
för samma tid. Mikael Abrahamsson (S) väljs till vice ordförande för 
samma tid. Arne Hellsten (ML) väljs till andre vice ordförande för sam-
ma tid.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Lennart Gustavsson (V), Anna Harr (V), Petter Lundström (V), Mikael 
Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S), Jeanette Hallin (S), Cecilia F 
Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och Arne Hellsten (ML) väljs till leda-
möter i kommunstyrelsen för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

- Sofia Svahn (V), Siv Stenberg (V), Kim Bergström (V), Emil Stråhle 
(S), Britt-Marie Sellman (S), Charlotte Hultdin (S), Emil Högberg (C), 
Lars Holmqvist (ML) och Stefan Larsson (ML) väljs till ersättare i kom-
munstyrelsen för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

- Lennart Gustavsson (V) väljs till ordförande för samma tid. 

- Mikael Abrahamsson (S) väljs till vice ordförande för samma tid.

- Arne Hellsten (ML) väljs till andre vice ordförande för samma tid.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, BUN, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2018.194/11

Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 
2019-01-01--2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter och ersättare i barn- och ut-
bildningsnämnden. Av dessa ledamöter ska även ordförande, vice ord-
förande samt andre vice ordförande väljas.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 8/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Anna 
Harr (V), Simon Morén (V), Fredrik Iderström (V), Charlotte Hultdin (S), 
Jeanette Hallin (S), Åsa Gustafsson (L) och Ethel Cavén (ML) väljs till 
ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-
12-31. Sofia Svahn (V), Ingela Westerlund Svahn (V), Emil Stråhle (S), 
Håkan Stråge (S), Ulla-Britt Persson (S), Adam Linder (C) och Stefan 
Larsson (ML) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 
2019-01-01--2022-12-31. Charlotte Hultdin (S) väljs till ordförande för 
samma tid. Anna Harr (V) väljs till vice ordförande för samma tid. Ethel 
Cavén (ML) väljs till andre vice ordförande för samma tid.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Anna Harr (V), Simon Morén (V), Fredrik Iderström (V), Charlotte Hult-
din (S), Jeanette Hallin (S), Åsa Gustafsson (L) och Ethel Cavén (ML) 
väljs till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2019-01-
01--2022-12-31.

- Sofia Svahn (V), Ingela Westerlund Svahn (V), Emil Stråhle (S), Håkan 
Stråge (S), Ulla-Britt Persson (S), Adam Linder (C) och Stefan Larsson 
(ML) väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden 2019-
01-01--2022-12-31.

- Charlotte Hultdin (S) väljs till ordförande för samma tid. 

- Anna Harr (V) väljs till vice ordförande för samma tid.

- Ethel Cavén (ML) väljs till andre vice ordförande för samma tid.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, KFN, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2018.197/11

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden 
2019-01-01--2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice ord-
förande väljas.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 9/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Stefan Lundgren (L): Kent Lindsköld (V), Jakob Stenlund (S), Thomas 
Bergqvist (S), Erik Fängström (L) och Ruth Hällsten (ML) väljs till leda-
möter i kultur- och fritidsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31. 
Fredrik Iderström (V), Lena Nyström (V), Ulrika Bergstedt (S), Åsa Gus-
tafsson (L) och Erik Conradzon (ML) väljs till ersättare i kultur- och fri-
tidsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31. Jakob Stenlund (S) 
väljs till ordförande för samma tid. Ruth Hällsten (ML) väljs till vice ord-
förande för samma tid.

BESLUT

- Kent Lindsköld (V), Jakob Stenlund (S), Thomas Bergqvist (S), Erik 
Fängström (L) och Ruth Hällsten (ML) väljs till ledamöter i kultur- och 
fritidsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

- Fredrik Iderström (V), Lena Nyström (V), Ulrika Bergstedt (S), Åsa 
Gustafsson (L) och Erik Conradzon (ML) väljs till ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

- Jakob Stenlund (S) väljs till ordförande för samma tid.

- Ruth Hällsten (ML) väljs till vice ordförande för samma tid.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2018.198/11

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2019-01-01--
2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter och ersättare i valnämnden. 
Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice ordförande väljas.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberedningens protokoll, § 10/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Marjet 
Gustafsson (V), Charlotte Hultdin (S), Kurt-Lennart Öhman (S), Hans 
Örnberg (L) och Ruth Hällsten (ML) väljs till ledamöter i valnämnden för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31. Mikael Boman (V), Petter Lundström (V), 
Håkan Stråge (S), Ulf Wikman (L) och Erik Conradzon (ML) väljs till er-
sättare i valnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31. Marjet Gustafs-
son (V) väljs till ordförande för samma tid. Ruth Hällsten (ML) väljs till vi-
ce ordförande för samma tid.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Marjet Gustafsson (V), Charlotte Hultdin (S), Kurt-Lennart Öhman (S), 
Hans Örnberg (L) och Ruth Hällsten (ML) väljs till ledamöter i valnämn-
den för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

- Mikael Boman (V), Petter Lundström (V), Håkan Stråge (S), Ulf Wik-
man (L) och Erik Conradzon (ML) väljs till ersättare i valnämnden för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31.

- Marjet Gustafsson (V) väljs till ordförande för samma tid.

- Ruth Hällsten (ML) väljs till vice ordförande för samma tid.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, ON, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2018.199/11

Val av ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden för tiden 2019-01-
01--2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter och ersättare i omsorgs-
nämnden. Av dessa ledamöter ska även ordförande, vice ordförande 
samt andre vice ordförande väljas.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 11/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Stefan Lundgren (L): Siv Stenberg (V), Kim Bergström (V), Ylva Olofs-
son (S), Britt-Marie Sellman (S), Alex Carreño (S), Siv Johansson (L) 
och Fred Cederlund (ML) väljs till ledamöter i omsorgsnämnden för ti-
den 2019-01-01--2022-12-31. Lena Nyström (V), Anna-Stina Bergström 
(V), Kent Lindsköld (V), Monica Örnberg (S), Håkan Stråge (S), Erik 
Fängström (L) och Jill Johansson Nord (ML) väljs till ersättare i om-
sorgsnämnden för tiden 2019-01-01--2022-12-31. Siv Stenberg (V) väljs 
till ordförande för samma tid. Ylva Olofsson (S) väljs till vice ordförande 
för samma tid. Siv Johansson (L) väljs till andre vice ordförande för 
samma tid.

BESLUT

- Siv Stenberg (V), Kim Bergström (V), Ylva Olofsson (S), Britt-Marie 
Sellman (S), Alex Carreño (S), Siv Johansson (L) och Fred Cederlund 
(ML) väljs till ledamöter i omsorgsnämnden för tiden 2019-01-01--
2022-12-31.

- Lena Nyström (V), Anna-Stina Bergström (V), Kent Lindsköld (V), Mo-
nica Örnberg (S), Håkan Stråge (S), Erik Fängström (L) och Jill Jo-
hansson Nord (ML) väljs till ersättare i omsorgsnämnden för tiden 
2019-01-01--2022-12-31.

- Siv Stenberg (V) väljs till ordförande för samma tid. 

- Ylva Olofsson (S) väljs till vice ordförande för samma tid.

- Siv Johansson (L) väljs till andre vice ordförande för samma tid.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr 2018.200/11

Val av ledamöter och ersättare i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31

Utdrag ur det gemensamma reglementet:

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd är en gemensam nämnd mellan Ma-
lå och Norsjö kommuner. Malå kommun är värdkommun.

Nämnden består av 4 ledamöter och 4 ersättare. De samverkande kom-
munerna utser vardera 2 ledamöter och 2 ersättare. Malå/Norsjö miljö- 
och byggnämnd har ett presidium som består av ordförande samt en vi-
ce ordförande.

Val av ordförande och vice ordförande ankommer på fullmäktige i den 
gemensamma nämndens värdkommun. Något hinder att utse någon 
som valts från en annan kommun finns inte. 

Ordförande respektive vice ordförande ska representera nämnden i den 
kommun från vilken personen är fokbokförd i.

Kommunfullmäktige i Malå har att välja 2 ledamöter och 2 ersättare i 
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd. Av de fyra ledamöter som valts in i 
den gemensamma nämnden ska även ordförande och vice ordförande 
väljas.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 12/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Malena 
Önnerlöv (S) och Jörgen Norén (C) väljs till ledamöter i Malå/ Norsjö 
miljö- och byggnämnd för tiden 2019-01-01--2022-12-31. Åke Wallgren 
(V) och Stefan Lundgren (L) väljs till ersättare i Malå/Norsjö miljö- och 
byggnämnd för tiden 2019-01-01--2022-12-31. Sam Wenngren (S), 
Norsjö väljs till ordförande för samma tid. Malena Önnerlöv (S) väljs till 
vice ordförande för samma tid. 

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Malena Önnerlöv (S) och Jörgen Norén (C) väljs till ledamöter i Malå/ 
Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

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

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

- Åke Wallgren (V) och Stefan Lundgren (L) väljs till ersättare i Malå/ 
Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

- Sam Wenngren (S), Norsjö väljs till ordförande för samma tid. 

- Malena Önnerlöv (S) väljs till vice ordförande för samma tid.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Mabo AB, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2018.201/11

Val av ledamöter och ersättare i Malåbostaden AB för tiden efter ordina-
rie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2023

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter och ersättare i Malåbosta-
den AB. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice ordförande 
väljas.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 13/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Claes-
Göran Wikström (V), Tobias Renström (S), Ulla-Britt Persson (S), Eva 
Oskarsson (L) och Mikael Eriksson-Lind (ML) väljs till ledamöter i Malå-
bostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordina-
rie bolagsstämma 2023. Simon Morén (V), Ingela Westerlund Svahn 
(V), Thomas Bergqvist (S), Stefan Lundgren (L) och Erik Conradzon 
(ML) väljs till ersättare i Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bo-
lagsstämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2023. Claes-Göran 
Wikström (V) väljs till ordförande för samma tid. Mikael Eriksson-Lind 
(ML) väljs till vice ordförande för samma tid.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Claes-Göran Wikström (V), Tobias Renström (S), Ulla-Britt Persson 
(S), Eva Oskarsson (L) och Mikael Eriksson-Lind (ML) väljs till ledamö-
ter i Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 
t o m ordinarie bolagsstämma 2023.

- Simon Morén (V), Ingela Westerlund Svahn (V), Thomas Bergqvist 
(S), Stefan Lundgren (L) och Erik Conradzon (ML) väljs till ersättare i 
Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m 
ordinarie bolagsstämma 2023.

- Claes-Göran Wikström (V) väljs till ordförande för samma tid.

- Mikael Eriksson-Lind (ML) väljs till vice ordförande för samma tid.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Meni AB, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2018.202/11

Val av ledamöter och ersättare i Malå Energi- och Industri AB för tiden 
efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2023

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter och ersättare i Malå Energi- 
och Industri AB. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice ord-
förande.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 14/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Marjet 
Gustafsson (V), Ralf Linder (V), Roger Oskarsson (S), Cecilia F Sten-
lund (L) och Arne Hellsten (ML) väljs till ledamöter i Malå Energi- och In-
dustri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2023. Simon Morén (V), Rolf Örnberg (S), Ulrika Berg-
stedt (S), Ulf Oskarsson (L) och Tage Åström (ML) väljs till ersättare i 
Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 
2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2023. Roger Oskarsson (S) väljs till 
ordförande för samma tid. Arne Hellsten (ML) väljs till vice ordförande 
för samma tid.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Marjet Gustafsson (V), Ralf Linder (V), Roger Oskarsson (S), Cecilia F 
Stenlund (L) och Arne Hellsten (ML) väljs till ledamöter i Malå Energi- 
och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordi-
narie bolagsstämma 2023.

- Simon Morén (V), Rolf Örnberg (S), Ulrika Bergstedt (S), Ulf Oskars-
son (L) och Tage Åström (ML) väljs till ersättare i Malå Energi- och In-
dustri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2023.

- Roger Oskarsson (S) väljs till ordförande för samma tid.

- Arne Hellsten (ML) väljs till vice ordförande för samma tid.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Mabo AB, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2018.204/11

Val av ombud och representant i Malåbostaden AB:s bolagstämma för 
tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 
2023

Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en representant i Malå-
bostaden AB:s bolagsstämma.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 15/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Emil 
Stråle (S) väljs till ombud i Malåbostaden AB:s bolagsstämma för tiden 
efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2023. 
Ulf Oskarsson (L) väljs till representant i Malåbostaden AB:s bolags-
stämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bo-
lagsstämma 2023. 

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Emil Stråle (S) väljs till ombud i Malåbostaden AB:s bolagsstämma för 
tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 
2023.

- Ulf Oskarsson (L) väljs till representant i Malåbostaden AB:s bolags-
stämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2023.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Meni AB, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2018.203/11

Val av ombud och representant i Malå Energi- och Industri AB:s bolags-
stämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bo-
lagsstämma 2023

Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en representant i Malå 
Energi- och Industri AB:s bolagsstämma.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 16/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Åke 
Wallgren (V) väljs till ombud i Malå Energi- och Industri AB:s bolags-
stämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordinarie bo-
lagsstämma 2023. Stefan Lundgren (L) väljs till representant i Malå 
Energi- och Industri AB:s bolagsstämma för tiden efter ordinarie bolags-
stämma 2019 t o m ordinarie bolagsstämma 2023.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Åke Wallgren (V) väljs till ombud i Malå Energi- och Industri AB:s bo-
lagsstämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m ordina-
rie bolagsstämma 2023.

- Stefan Lundgren (L) väljs till representant i Malå Energi- och Industri 
AB:s bolagsstämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 t o m 
ordinarie bolagsstämma 2023.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Ske-å kn/gem nämnd 
för drift av pers system, löner, 
Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2018.205/11

Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för drift av personal-
system för tiden 2019-01-01--2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare i gemen-
sam nämnd för drift av personalsystem.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 17/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Ylva 
Olofsson (S) väljs till ledamot i gemensam nämnd för drift av personal-
system för tiden 2019-01-01--2022-12-31. Hans Örnberg (L) väljs till er-
sättare i gemensam nämnd för drift av personalsystem för tiden 2019-
01-01--2022-12-31.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Ylva Olofsson (S) väljs till ledamot i gemensam nämnd för drift av per-
sonalsystem för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

- Hans Örnberg (L) väljs till ersättare i gemensam nämnd för drift av per-
sonalsystem för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Norsjö kn/Trepartens 
renhålln nämnd, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2018.206/11

Val av ledamot och ersättare i Trepartens renhållningsnämnd för tiden 
2019-01-01--2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare i Trepar-
tens renhållningsnämnd.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 18/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Mikael 
Abrahamsson (S) väljs till ledamot i Trepartens renhållningsnämnd för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31. Arne Hellsten (ML) väljs till ersättare i 
Trepartens renhållningsnämnd för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Mikael Abrahamsson (S) väljs till ledamot i Trepartens renhållnings-
nämnd för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

- Arne Hellsten (ML) väljs till ersättare i Trepartens renhållningsnämnd 
för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Ske-å kn/gem överför-
myndarnämnd, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2018.207/11

Val av ledamot och ersättare i gemensam överförmyndarnämnd för ti-
den 2019-01-01--2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare i gemen-
sam överförmyndarnämnd.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 19/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Roger 
Johansson (S) väljs till ledamot i gemensam överförmyndarnämnd för ti-
den 2019-01-01--2022-12-31. Hans Örnberg (L) väljs till ersättare i ge-
mensam överförmyndarnämnd för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Roger Johansson (S) väljs till ledamot i gemensam överförmyndar-
nämnd för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

- Hans Örnberg (L) väljs till ersättare i gemensam överförmyndarnämnd 
för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Region Västerbotten, 
löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2018.208/11

Nominering av ledamöter i Region Västerbottens samverkansorgan Pri-
märkommunala beredningen

Västerbottens läns kommuner uppmanas att inkomma med förslag på 
ledamöter i Region Västerbottens Primärkommunala beredning (PKB).

Den Primärkommunala beredningen är ett samverkansorgan mellan re-
gionkommunen och primärkommunerna inom området regional utveck-
ling. Beredningen kommer att bestå av 30 ledamöter från kommunerna 
där varje kommun har två representanter. PKB ger beslutsrekommen-
dationer till kommunerna samt antar yttranden om ärenden till och från 
det gemensamma organet Beredning för regional utveckling (BRU). 
Kopplat till sig har PKB ett arbetsutskott och två beredningar, en för ut-
bildning och kompetensförsörjning samt den andra för hälsa och social 
välfärd.

Beredningen sammanträder första gången den 9 januari 2019.

Region Västerbotten ser gärna att de två ledamöterna är ledande politi-
ker och opposition i kommunen.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 20/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Kom-
munstyrelsens ordförande nomineras till ledamot i Region Västerbottens 
samverkansorgan Primärkommunala beredning. Kommunstyrelsens 
andre vice ordförande nomineras till ledamot i Region Västerbottens 
samverkansorgan Primärkommunala beredning.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Kommunstyrelsens ordförande nomineras till ledamot i Region Väster-
bottens samverkansorgan Primärkommunala beredning.

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande nomineras till ledamot i Re-
gion Västerbottens samverkansorgan Primärkommunala beredning.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Kom förb Partn skap 
Inland/Akademi Norr, löner, 
Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2018.209/11

Val av ledamot och ersättare i direktionen för Partnerskap Inlands Kom-
munalförbund/Akademi Norr för tiden 2019-01-01--2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till direk-
tionen för Partnerskap Inland/Akademi Norr.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 21/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Kom-
munstyrelsens ordförande väljs till ledamot i direktionen för Partnerskap 
Inlands Kommunalförbund/Akademi Norr för tiden 2019-01-01--2022-
12-31. Kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs till ersättare i di-
rektionen för Partnerskap Inlands Kommunalförbund/Akademi Norr för 
tiden 2019-01-01--2022-12-31.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Kommunstyrelsens ordförande väljs till ledamot i direktionen för Part-
nerskap Inlands Kommunalförbund/Akademi Norr för tiden 2019-01-
01--2022-12-31.

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs till ersättare i direktio-
nen för Partnerskap Inlands Kommunalförbund/Akademi Norr för tiden 
2019-01-01--2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, föreningen Sv Vatten-
kraftskommuner, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2018.210/11

Val av ombud och ersättare i föreningen Sveriges Vattenkraftskommu-
ner åren 2019 - 2022

Kommunfullmäktige har att välja ombud och ersättare i föreningen 
Sveriges Vattenkraftskommuner.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberedningens protokoll, § 22/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Kom-
munstyrelsens vice ordförande väljs till ombud i föreningen Sveriges 
Vattenkraftskommuner åren 2019 - 2022. Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande väljs till ersättare i föreningen Sveriges Vattenkraftskommu-
ner åren 2019 - 2022.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ombud i föreningen 
Sveriges Vattenkraftskommuner åren 2019 - 2022.

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs till ersättare i förening-
en Sveriges Vattenkraftskommuner åren 2019 - 2022.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, id föreningen Geo-
range, löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2018.219/11

Val av ombud och ersättare vid ideella föreningen Georanges årsmöten 
mandatperioden 2019 – 2022

Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en ersättare vid ideella 
föreningen Georanges årsmöten.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 23/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Kom-
munstyrelsens ordförande väljs till ombud vid ideella föreningen Geo-
ranges årsmöten mandatperioden 2019 - 2022. Kommunstyrelsens and-
re vice ordförande väljs till ersättare vid ideella föreningen Georanges 
årsmöten mandatperioden 2019 - 2022.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Kommunstyrelsens ordförande väljs till ombud vid ideella föreningen 
Georanges årsmöten mandatperioden 2019 - 2022.

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs till ersättare vid ideella 
föreningen Georanges årsmöten mandatperioden 2019 - 2022.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, Komminv ek förening, 
löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2018.211/11

Val av ombud och ersättare i Kommuninvests ekonomiska förenings fö-
reningsstämma för tiden 2019-01-01--2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja ombud och ersättare i Kommuninvests 
ekonomiska förenings föreningsstämma.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 24/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Kom-
munstyrelsens vice ordförande väljs till ombud i Kommuninvests ekono-
miska förenings föreningsstämma för tiden 2019-01-01--2022-12-31. 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs till ersättare i Kommun-
invests ekonomiska förenings föreningsstämma för tiden 2019-01-01--
2022-12-31.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ombud i Kommuninvests 
ekonomiska förenings föreningsstämma för tiden 2019-01-01--2022-
12-31.

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs till ersättare i Kommun-
invests ekonomiska förenings föreningsstämma för tiden 2019-01-01--
2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, SmåKom, löner, Linda 
Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2018.212/11

Val av ombud och ersättare i SmåKom för tiden 2019-01-01--2022-12-
31

Kommunfullmäktige har att välja ombud och ersättare i SmåKom.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 25/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Kom-
munstyrelsens vice ordförande väljs till ombud i SmåKom för tiden 
2019-01-01--2022-12-31. Kommunstyrelsens andre vice ordförande 
väljs till ersättare i SmåKom för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ombud i SmåKom för tiden 
2019-01-01--2022-12-31.

- Kommunstyrelsens andre vice ordförande väljs till ersättare i SmåKom 
för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, länsstyrelsen, lantmä-
teriet, löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 2018.213/11

Val av godemän vid fastighetsbildningsförrättning för tiden 2019-01-01--
2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja fyra personer till godemän vid fastig-
hetsbildningsförrättning för tätort liksom fyra personer till godemän vid 
fastighetsbildningsförrättning för jord- och skogsbruk.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 26/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Lennart 
Gustavsson (V), Mikael Abrahamsson (S), Oskar Sjölund (L) och Arne 
Hellsten (ML) väljs till godemän vid fastighetsbildningsförrättning tätort 
för tiden 2019-01-01--2022-12-31. Lennart Gustavsson (V), Mikael Ab-
rahamsson (S), Oskar Sjölund (L) och Arne Hellsten (ML) väljs till gode-
män vid fastighetsbildningsförrättning jord- och skogsbruk för tiden 
2019-01-01--2022-12-31.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Lennart Gustavsson (V), Mikael Abrahamsson (S), Oskar Sjölund (L) 
och Arne Hellsten (ML) väljs till godemän vid fastighetsbildningsförrätt-
ning tätort för tiden 2019-01-01--2022-12-31. 

- Lennart Gustavsson (V), Mikael Abrahamsson (S), Oskar Sjölund (L) 
och Arne Hellsten (ML) väljs till godemän vid fastighetsbildningsförrätt-
ning jord- och skogsbruk för tiden 2019-01-01--2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, länsstyrelsen, löner, 
Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2018.214/11

Nominering av borgerliga vigselförrättare för tiden 2019-01-01--2022-
12-31

Kommunfullmäktige har att nominera personer till uppdraget som 
borgerliga vigselförrättare.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 27/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Ingela 
Westerlund Svahn (V), Charlotte Hultdin (S) och Eva Oskarsson (L) no-
mineras till uppdraget som borgerliga vigselförrättare.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Ingela Westerlund Svahn (V), Charlotte Hultdin (S) och Eva Oskarsson 
(L) nomineras till uppdraget som borgerliga vigselförrättare.

-----

41



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Erland Hellsten, länsstyrelsen, 
löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2018.216/11

Nominering av begravningsombud 2019 - 2022

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom 
Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de per-
soners intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Enligt begravningslagen ska läns-
styrelsen ge alla kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisa-
tioner tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer för uppdraget. 
Länsstyrelsen i Norrbotten förordnar begravningsombud i Norrbottens 
och Västerbottens län. 
 
Länsstyrelsen ger Malå kommun tillfälle att föreslå personer som är 
lämpliga för uppdraget som begravningsombud i er kommun. Förord-
nandet sträcker sig under tiden januari 2019 - december 2022. 

Kommunfullmäktige har således att nominera begravningsombud.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 28/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Stefan Lundgren (L): Erland Hellsten nomimneras till begravningsom-
bud 2019 - 2022.

BESLUT

- Erland Hellsten nomineras till begravningsombud 2019 - 2022.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Mikael Abrahamsson, samord-
ningsförb, löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2018.220/11

Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Lappland 
2019

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fem le-
damöter och sju ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Region Västerbotten utser en ledamot och en ersättare vardera. 

Kommunerna - Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina och Sorse-
le - representeras av två ledamöter och fyra ersättare. Dessa ledamöter 
och ersättare utses för ett år i taget från och med 2019 efter ett roteran-
de schema för de fem kommunerna enligt nedan. De kommuner som 
inte är representerade med ordinarie ledamöter erhåller ersättarplatser. 
Vid ordinarie ledamots frånvaro är inträdesordningen enligt nedan.

Ordinarie ledamöter Ersättare

2019: Lycksele-Malå 2019: Storuman, Åsele, Sorsele, Vilhelmina
2020: Storuman-Åsele 2020: Vilhelmina, Sorsele, Lycksele, Malå
2021: Sorsele-Vilhelmina 2021: Malå, Lycksele, Åsele, Storuman

Därefter gäller samma ordning från 2022.

Kommunfullmäktige har att välja en ledamot för 2019.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 29/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Kom-
munstyrelsens vice ordförande väljs till ledamot i styrelsen för Samord-
ningsförbundet Södra Lappland 2019.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ledamot i styrelsen för 
Samordningsförbundet Södra Lappland 2019.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
De valda, löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2018.246/11

Val av kommunalråd för tiden 2019-01-01--2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja kommunråd i Malå kommun.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 30/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: Lennart 
Gustavsson (V) väljs till kommunalråd på 50 %. Mikael Abrahamsson 
(S) väljs till kommunalråd på 50 %. Arne Hellsten (ML) väljs till kommu-
nalråd på 30 %.

BESLUT enligt valberedningens förslag

- Lennart Gustavsson (V) väljs till kommunalråd på 50 %. 

- Mikael Abrahamsson (S) väljs till kommunalråd på 50 %. 

- Arne Hellsten (ML) väljs till kommunalråd på 30 %.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2018.247/11

Val av ledamöter och ersättare i Malå/Norsjö räddningsnämnd för tiden 
2019-01-01--2022-12-31

Eftersom ärendet ”Godkännande av samverkansavtal och antagande 
av reglemente för Malå/Norsjö räddningsnämnd” utgick ur kommunsty-
relsens sammanträde 2018-11-13, avslutas detta valärende utan åt-
gärd. Någon ny räddningsnämnd är inte inrättad.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 31/19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Ärendet avslutas utan åtgärd.

BESLUT

- Ärendet avslutas utan åtgärd.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Joakim Pettersson, länsstyrel-
sen, löner, Linda Nystedt

Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2018.244/11

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Joakim Petterson (ML) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommun-
fullmäktige.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Avsägelsen godkänns.

BESLUT

- Avsägelsen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2018.189/09

Medborgarförslag om att kommunen, i sin satsning att bli mer digital 
och kommunikativ med medborgarna, ska utforma små-enkäter med 
jämna mellanrum

Adam Linder har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen i sin 
satsning att bli mer digital och kommunikativ med medborgarna, ska ut-
forma små-enkäter med jämna mellanrum. Medborgarförslaget lyder:

Mitt förslag handlar i grunden om en satsning med små och enkla me-
del att komma närmre medborgarna i olika frågor som rör våran kom-
mun och allt som den innehåller. Min idé härstammar från medborgar-
undersökningen via SCB som skickades ut hösten 2018. Jag tycker att 
kommunen, i sin satsning att bli mer digital och kommunikativ med 
medborgarna, att det ska utformas små-enkäter med jämna mellanrum. 
De finns digitala t ex via webbenkater.com eller Webropol och kan gö-
ras väldigt enkla för att de ska tilltala gemene man/kvinna. Är man bara 
kreativ i frågeställningarna och inbjuder allmänheten aktivt till att delta 
så tror jag svarsfrekvensen blir relativt hög. Bättre än SCB vilket fall. 
Frågorna kan handla om olika beslut som ska tas, vilket färg en viss 
byggnad ska ha eller kort och gott vad medborgarna tycker i vissa frå-
gor.

Motivering

Med rätt frågeställningar och motivation så tror jag att medborgarna i 
Malå får känna sig mer delaktig i vilken riktning Malå tar vägen. För-
utom att rösta var 4:e år eller engagera sig politiskt så tror jag detta kan 
vara ett bra sätt att få folket mer engagerade. Får man dessutom en bra 
svarsfrekvens så kan dessa enkäter även bidra till ett enklare besluts-
fattande för våra politiker.  Det sköts digitalt så kravet är man har till-
gång till internet vilket de flesta har. Man länkar till enkäterna i sociala 
medier och på Malås hemsida samt eventuellt anslag på byn i ett start-
skede för att få igång intresset. Malå kommun har redan en kommuni-
katör som sköter sociala medier och kommunikationen utåt och en rim-
lig enkel enkät tar inte mer än 5 minuter att skapa och 5 minuter att 
marknadsföra. Sen att analysera svaren tar ungefär 1 minut då dessa 
är digitala och man får upp enkla stapel- eller cirkeldiagram som vem 
som helst kan tyda. Det enda som kan vara svårt är att få alla äldre del-
aktiga i dessa då de generellt sett har svårare för det digitala, så där får 
Malå kommun vara kreativ i sin marknadsföring och försöka göra det at-
traktivt även för äldre, t ex enkätfrågor som rör maten på äldreboenden 
o s v! Minst en enkät per månad, helst en varannan vecka tror jag skulle 
vara rimligt för att hålla intresset uppe. Och för er som inte svarat på en 
smidig och snabb webbenkät förut, testa. Det är enkelt.

Inger Selin
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrel-
sen för beslut.

BESLUT

- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Inger Selin

Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2018.188/09

Medborgarförslag om att medborgarförslag ska gå att lämna in digitalt

Adam Linder har inlämnat ett medborgarförslag om att medborgarför-
slag ska gå att lämna in digitalt. Medborgarförslaget lyder:

Mitt förslag är att medborgarförslag ska gå lämna in digitalt!

Motivering

För att underrätta hantering och framförallt underlätta för folket som ska 
skriva ihop förslagen så tycker jag att det borde gå att digitalisera med-
borgarförslagen. Det görs på fler ställen runt om i Sverige så det kanske 
även är dags i lilla Malå. Genom att förenkla processen att lämna in 
medborgarförslag så tror jag att fler tar sig tiden att komma med förslag 
och på så sätt dra sitt strå till stacken när det kommer till att göra Malå 
till en attraktivare kommun att bo och leva i. Ytterligare en aspekt i det 
hela är att förslagen är offentliga, vilket gör att man kan lägga ut dom på 
hemsidan eller sociala medier eller dylikt och få lite spridning på olika 
förslag. På så sätt kan man kanske sporra fler till att komma med nya 
innovativa förslag. Hämta gärna inspiration från Östersunds kommun. 
Googla: Digitala Medborgarförslag, första artikeln skriven av Smartare 
Välfärd.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrel-
sen för beslut.

BESLUT

- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-12-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 62

Redovisning av meddelanden

Malåbostaden AB Beslut 181017, § 46 - Budget 
2019

Beslut 181017, § 47 - Styrkort

Malå Energi- och Industri AB Beslut 181016, § 36 - Budget 
2019

Beslut 181016, § 37 - Styrkort

Malå kommun/Kommunstyrelsen Beslut 181113, § 159 – Mål för 
arbetet med att förbättra företags-
klimatet i Malå

Norsjö kommun/Kommunfullmäk- Beslut 181029, § 83 - Begäran
tige att få ingå i gemensam överför-

myndarnämnd - Arvidsjaurs kom-
mun

Länsstyrelsen i Norrbottens län Dnr 203-9071-18
Protokoll - Inspektion av överför-
myndarnämnden för Skellefteå, 
Malå, Norsjö och Arjeplogs kom-
muner

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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