
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-06-25
(30)

Plats och tid Malå Hotell, kl 13.00 – 15.40

Ajournering Kl 13.05 – 13.10 Britta Nilsson berättar om sitt medborgarförslag
Kl 14.20 – 14.35 kaffe
Kl 15.05 – 15.08, 15.14 – 15.18, § 75

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Malena Önnerlöv (S), Ylva 
Olofsson (S), Siv Johansson (ML) och Nils Lind (S), vilka ersätts av 
Charlotte Hultdin (S), Kurt-Lennart Öhman (S), Jan Johansson (ML) 
och Carl-Erik Gradin (S).

Arne Hellsten (ML), Joakim Pettersson (ML) och Tomas Strömberg 
(ML) är frånvarande utan ersättare.

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 57 – 60

Utses att justera Stefan Lundgren och Britt-Marie Sellman

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, tisdag den 3 juli 2018, kl 13.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 56 – 77
Catrin Björck

Ordförande

Ove Stenlund

Justerande

Stefan Lundgren Britt-Marie Sellman

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-06-25

Anslag sätts upp 2018-07-03 Anslag tas ner 2018-07-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-06-25
(30)

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

När-
varo

§ 65
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

Mikael Abrahamsson Jäv § 74 – ingen ers S X X
Arne Hellsten Ingen ersättare ML - - -
Emil Stråle S X X
Cecilia Festin Stenlund L X X
Siv Stenberg V X X
Joakim Pettersson Ingen ersättare ML - - -
Malena Önnerlöv Charlotte Hultdin S X X
Tomas Strömberg Ingen ersättare ML - - -
Ylva Olofsson Kurt-Lennart Öhman S X X
Oskar Sjölund L X X
Åke Wallgren V X X
Ulla-Britt Persson S X X
Siv Johansson Jan Johansson ML X X
Jeanette Hallin S X X
Emil Högberg C X X
Ethel Cavén ML X X
Åsa Gustafsson L X X
Ove Stenlund S X X
Petter Lundström V X X
Cecilia Wahlberg-Roslund ML X X
Nils Lind Carl-Erik Gradin S X X
Börje Stenlund ML X X
Roger Johansson S X X
Stefan Lundgren L X X
Britt-Marie Sellman S X X
Summa 22 13 9
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 56

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2018.124/04

Delårsrapport, januari - april 2018 - Malå kommun

Delårsrapport för perioden januari – april 2018 för Malå kommun har 
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 86/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Delårs-
rapporten godkänns.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Delårsrapporten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, MBN, överförmyndare

Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2018.104/04

Budget 2019 - Investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudget-
plan 2020 – 2022

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen ut-
arbetat förslag till investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbud-
getplan 2020 – 2022.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 5/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 87/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrelsens för-
slag, lydande: Investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudget-
plan 2020 - 2022 fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen 
och respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omför-
dela inom investeringsramen.

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Investeringsbudgetram 2019 samt investeringsbudgetplan 2020 - 2022 
fastställs enligt upprättat förslag. 

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2018.105/04

Budget 2019 - Budgetramar 2019 samt budgetplan 2020 - 2022

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, 
utifrån resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar 
2019 samt budgetplan 2020 - 2022.

Lennart Gustavsson (V) inlämnade ett särskilt yttrande i budgetbered-
ningens sammanträde 2018-05-18, lydande:

Budgetberedningen bör i sin beredande roll inför kommunstyrelsen lyfta 
frågan om behovet av samråd mellan Malåbostaden och omsorgs-
nämnden angående en långsiktig lösning och för kommunkoncernen 
samordnad nytta rörande ”matsalslokalen” - Furugatan.

Lennart Gustavsson (V) inlämnade ett särskilt yttrande i kommunstyrel-
sens sammanträde 2018-06-05, lydande:

De utökade resurserna till omsorgsnämnden används för att utveckla 
”Mötesplats – Furugården” (matsalen, Furugatan 5).

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 6/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 88/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Budgetramar 2019 samt budgetplan 2020 - 2022 
fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive 
nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom bud-
getramen.

Åke Wallgren (V): Budgetramar 2019 samt budgetplan 2020 - 2022 fast-
ställs med följande ändringar. Omsorgsnämndens budgetram 2019 ut-
ökas med 125 000 kronor. Kommunstyrelsens budgetram 2019 minskas 
med 125 000  kronor. Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges 
delegation att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige bifaller Mikael Abrahamssons förslag.

Revisorerna, överförmynda-
ren, MBN, BUN, ON, KFN
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Budgetramar 2019 samt budgetplan 2020 - 2022 fastställs enligt upp-
rättat förslag. 

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.

-----

RESERVATION

Åke Wallgren (V), Siv Stenberg (V) och Petter Lundström (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Åke Wallgrens förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck

Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2018.106/04

Budget 2019 - Skattesats 2019

Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande 
år.

BESLUTSUNDERLAG

Se kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 7/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 89/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrelsens för-
slag, lydande: Skattesatsen för 2019 ska vara 23,40.

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Skattesatsen för 2019 ska vara 23,40.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2018.127/04

Rätt att nyupplåna under perioden 2018 - 2019

I kommunens gemensamma reglemente kan man läsa att kommunfull-
mäktige delegerat till kommunstyrelsen att vid behov ta upp lån inom 
den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Som 
en följd av detta har man i kommunstyrelsens delegationsförteckning 
gett kommunchefen och ekonomichefen rätt att uppta lån inom av kom-
munfullmäktige fastställd ram för total lånevolym. 

Kommunstyrelsen bör under perioden 2018-01-01-- 2019-12-31 ha rätt 
att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder med totalt 72 mnkr. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 90/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Kom-
munstyrelsen har under perioden 2018-01-01--2019-12-31 rätt att ny-
upplåna, d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 72 
mnkr.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Kommunstyrelsen har under perioden 2018-01-01--2019-12-31 rätt att 
nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 
72 mnkr.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KS, nämnder, bolag

Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2018.126/04

Fastställande av Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i 
Malå kommun

För att planerings-, budget- och uppföljningsprocessen ska flyta under 
arbetsåret är det viktigt att alla inblandade - nämnder, styrelse, styrelser 
i kommunalägda bolag, enskilda politiker och tjänstemän - känner till 
när, hur och av vem olika beslut ska fattas, hur beslutsunderlag ska se 
ut, hur uppföljning ska gå till etc.

Bedömning

Budgetprocessen har förändrats i och med införande av resursfördel-
ningsmodellen. Detta innebär att internbudgeten ska tas av styrelsen 
och nämnderna i september och att styrkorten tas i oktober/november.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 91/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommun 
fastställs enligt upprättat förslag.

Cecilia Wahlberg Roslund (ML): I styrprinciperna ska texten ändras så 
att ”mål beslutas före medel”.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige bifaller Mikael Abrahamssons förslag.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå kommun 
fastställs enligt upprättat förslag.

-----

RESERVATION

Cecilia Wahlberg Roslund (ML) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2018.125/04

Medgivande till beslut om övertagande av Umeå Innovation AB:s aktie-
innehav i Umeå Biotech Incubator AB - Region Västerbotten

Umeå universitet Holding AB har framfört önskemål att styrelsen för 
Uminova Innovation AB prövar frågan om förändring av ägande i det av 
Uminova Innovation AB:s helägda dotterbolag Umeå Biotech Incubator 
AB till att istället vara direktägt av respektive ägare av Uminova Innova-
tion AB, till det bokförda värdet 8 040 kronor, vilket bedöms vara mark-
nadsvärdet. 

Ägandet skulle spegla det ägande som idag finns i Uminova Innovation 
AB: 

- Umeå universitet Holding AB (UH) (50,3 %) 
- SLU Holding AB (8,46 %) 
- Umeå Kommunföretag AB (25,16 %) 
- Regionförbundet Västerbottens län (8,04 %) 
- Västerbottens läns landsting (8,04 %) 

Region Västerbottens förbundsstyrelse (den 8 maj) föreslår förbunds-
fullmäktige (den 30 maj) besluta att Region Västerbotten övertar aktie-
innehavet från Uminova Innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till 
ett bokfört värde av 8 040 kronor. 

Enligt Region Västerbottens förbundsordning, § 22 får Regionförbundet 
Västerbottens län inte förvärva fastigheter, bilda företag eller förvärva 
andelar/aktier i företag utan medlemmarnas godkännande. Region Väs-
terbotten önskar därför besked om Malå kommun godkänner Region 
Västerbottens övertagande av Uminova Innovation AB:s aktieinnehav i 
Umeå Biotech IncubatorAB.

Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens Förbundsfullmäktige den 
30 maj 2018, så medgivande behövs innan det sammanträdet.

Bedömning

Malå kommun medger att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet 
från Uminova innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett värde 
av 8 040 kr. Region Västerbotten är informerad om att Malå kommun-
fullmäktiges beslut tas den 25 juni.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 92/18.

Region Västerbotten, eko-
nomienh
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Malå 
kommun medger att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från 
Uminova innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bokfört vär-
de av 8 040 kronor.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun medger att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet 
från Uminova innovation AB i Umeå Biotech Incubator AB, till ett bok-
fört värde av 8 040 kronor.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2018.132/00

Fastställande av nytt samverkansavtal och reglemente för gemensam 
överförmyndarnämnd

I samband med en revidering av reglementen för nämnder inom sam-
hällsbyggnadsfrågor 2016-05-17 beslutade kommunfullmäktige i Skel-
lefteå kommun att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med 
övriga berörda kommuner, göra en översyn av den gemensamma över-
förmyndarnämnden avseende organisation, ansvars- och budgetfrågor 
m m. Bakgrunden var önskemål från den gemensamma nämnden att 
en sådan översyn görs.

Bedömning

Kommunledningskontoret i Skellefteå har gjort en översyn och då bl a 
gjort jämförelser med gemensamma överförmyndarnämnder i andra de-
lar av landet. Jämförelserna visar på ett antal utvecklingsområden, bl a 
avseende åtgärder för minskad sårbarhet, kompetensutveckling, erfa-
renhetsutbyte m m.

Upplägget för den gemensamma överförmyndarnämndens i Skellefteå, 
Arjeplog, Malå och Norsjö skiljer sig från andra samarbeten på området 
genom att det inte finns någon gemensam förvaltningsorganisation knu-
ten till den. Den vanliga modellen är annars att det finns ett särskilt 
kansli eller motsvarande. I denna översyn föreslås inte att ett sådant 
kansli ska bildas men en rekommendation är ändå att en organisations-
översyn ska göras, där skapande av en sådan gemensam förvaltnings-
organisation bör vara ett alternativ.

Utifrån översynen har förslag till reviderat samverkansavtal och revide-
rat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden utarbe-
tats. Förslagen handlar i dagsläget främst om förtydliganden. Utredning-
en rekommenderar att frågan om skapande av ett särskilt överförmyn-
darkansli/kontor blir föremål för fortsatt prövning.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 93/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Revide-
rat samverkansavtal och reglemente för gemensam överförmyndar-
nämnd innefattande Arjeplogs kommun, Malå kommun, Norsjö kommun 

Skellefteå, Arjeplogs och 
Norsjö kommuner
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

och Skellefteå kommun fastställs och gäller fr o m 2019-01-01. Beslutet 
gäller under förutsättning att motsvarande beslut tas i Skellefteå, Arje-
plogs och Norsjö kommuner.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Reviderat samverkansavtal och reglemente för gemensam överför-
myndarnämnd innefattande Arjeplogs kommun, Malå kommun, Norsjö 
kommun och Skellefteå kommun fastställs och gäller fr o m 2019-01-
01. 

- Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut tas i Skellef-
teå, Arjeplogs och Norsjö kommuner.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2018.131/00

Förfrågan om att ingå i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd - Arjeplogs 
och Sorsele kommuner

Arjeplogs och Sorsele kommuner har kommit med en förfrågan om att 
ingå i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.

Bedömning

I avtalet mellan Malå och Norsjö står att:

§ 2 Ändamål och verksamhet

Den gemensamma nämnden har ansvar för kommunens miljö- och 
byggverksamhet, räddningstjänst och sotningsverksamhet. Genom 
samarbetet skall de samverkande kommunerna sträva efter att åstad-
komma en effektiv verksamhet och ett optimalt nyttjande av resurser 
och kompetenser

Att utöka den gemensamma nämnden med ytterligare två kommuner 
innebär att alla kommuner får en ännu mer effektiv verksamhet och op-
timalt nyttjande av resurser och kompetenser.

Den preliminära tidplanen för införande är 2019-01-01. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 94/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Malå kommun är positiv till att Arjeplogs och Sorsele kommuner ska in-
gå i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.

TILLÄGGSFÖRSLAG

Cecilia Wahlberg Roslund (ML): Ärendet överlämnas till utredning för ny 
politisk organisation i Malå.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Mikael 
Abrahamssons förslag och och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma.

MBN, Arjeplogs, Sorsele och 
Norsjö kommuner
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till respektive avslag på 
Cecilia Wahlberg Roslunds förslag och finner att kommunfullmäktige 
avslår detsamma

Omröstning begärs.

FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING

Den som avslår Cecilia Wahlberg Roslunds förslag röstar ja.

Den som bifaller Cecilia Wahlberg Roslunds förslag röstar nej.

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Med 13 ja-röster och 9 nej-röster avslår kommunfullmäktige Cecilia 
Wahlberg Roslunds tilläggsförslag.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun är positiv till att Arjeplogs och Sorsele kommuner ska in-
gå i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, Malå Socialde-
mokratiska Arbetarkommun

Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2018.113/04

Utbetalning av partistöd 2018 - Malå Socialdemokratiska Arbetarkom-
mun

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Bedömning

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 95/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 37 000 kronor betalas ut till 
Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 37 000 kronor betalas ut 
till Malå Socialdemokratiska Arbetarkommun.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, Malålistan

Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 2018.114/04

Utbetalning av partistöd 2018 - Malålistan

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Bedömning

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 96/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 25 900 kronor betalas ut till 
Malålistan.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 25 900 kronor betalas ut 
till Malålistan.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, Liberalerna i 
Malå

Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2018.115/04

Utbetalning av partistöd 2018 - Liberalerna i Malå

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Bedömning

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 97/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 14 800 kronor betalas ut till Li-
beralerna i Malå.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 14 800 kronor betalas ut 
till Liberalerna i Malå.

-----

19



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, Centerpartiet

Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 2018.116/04

Utbetalning av partistöd 2018 - Centerpartiet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste åren men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Bedömning

Partiet sökte inte partistöd för 2017 men har inkommit med redovisning 
och ett granskningsintyg. Partistöd bör därmed utbetalas för 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 98/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 3 700 kronor betalas ut till 
Centerpartiet.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 3 700 kronor betalas ut 
till Centerpartiet.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ledamöter och ersättare i KF

Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 2018.111/00

Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning

Det har upptäckts att § 47 i kommunfullmäktiges arbetsordning strider 
mot sista punkten i fullmäktiges uppgifter, § 1, ”fastställa ombudsin-
struktioner för helägda kommunala bolag”.

I § 47 var det tidigare angett att det är kommunstyrelsen som ska ge in-
struktioner till ombudet. Detta har nu uppdaterats till kommunfullmäkti-
ge. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Erika Falks tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 99/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund: Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upprättat 
förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs. Tidigare fast-
ställd kommunfullmäktiges arbetsordning upphör att gälla.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs. 

- Tidigare fastställd kommunfullmäktiges arbetsordning upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Meni AB, Jim Lundmark, Lina 
Dahlbäck

Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr 2018.119/25

Kommunfullmäktiges ställningstagande i beslut som är av principiell be-
tydelse eller av större vikt - avyttring av byggnader vid Nölviken

Malå Energi & Industri AB avser att upphöra med verksamheten vid 
Nölvikens camping och avyttra byggnaderna. Då frågan bedöms vara 
av principiell vikt tillfrågas ägaren.

BESLUTSUNDERLAG

Se Malå Energi & Industri AB:s protokoll, § 73/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 101/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Byggna-
derna ska inte avyttras i dagsläget. Ansvaret för Nölvikens camping 
övertas av kommunen.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Byggnaderna ska inte avyttras i dagsläget. 

- Ansvaret för Nölvikens camping övertas av kommunen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MBN

Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2018.129/00

Delegering av tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehål-
lare

Under 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och på-
fyllnadsbehållare i kraft.

Enligt denna lag har kommunen tillsyn över:

- Förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare
- Produktpresentation på försäljningsstället
- Åldersgräns
- Anmälan om försäljning och egenkontroll.

Bedömning

Kommunen ska ansvara för tillsynen enligt denna lag och därför bör 
kommunfullmäktige delegera tillsynen till styrelse eller nämnd. Malå/ 
Norsjö miljö- och byggnämnd ansvarar för tillsynen av försäljning av to-
bak varför nämnden även är lämplig att utföra tillsynen av e-cigaretter 
och påfyllningsbehållare.

BESLUTSUNDERLAG

Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 41/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 102/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till miljö- och byggnämndens/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Tillsynen av försäljning av e-cigaretter och påfyllnings-
behållare delegeras till Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.

BESLUT enligt miljö- o byggnämndens/kommunstyrelsens förslag

- Tillsynen av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare delege-
ras till Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MBN

Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2018.128/04

Antagande av taxa för alkohollagens, tobakslagens, lagen om elektro-
niska cigaretter och påfyllnadsbehållares samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde

Miljö- och byggnämnden beslutade 2017-02-28, § 4 ställa sig positiva 
till att även överta tillsynen av försäljning av folköl från omsorgsnämn-
den. En gemensam taxa för tillsyn och kontroll av detaljhandel av tobak, 
receptfria läkemedel, folköl och elektroniska cigaretter och påfyllnads-
behållare för både Norsjö och Malå kommun har tagits fram.

BESLUTSUNDERLAG

Se miljö- och byggnämndens protokoll, § 31/18.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 103/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till miljö- och byggnämndens/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Ny taxa för alkohollagens (tillsyn av försäljning av folk-
öl), tobakslagens, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehål-
lares samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämp-
ningsområde antas.

TILLÄGGSFÖRSLAG

Ethel Cavén (ML): Taxan gäller fr o m den 1 augusti 2018.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Ove 
Stenlunds förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till respektive avslag på 
Ethel Cavéns förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsam-
ma.

BESLUT

- Ny taxa för alkohollagens (tillsyn av försäljning av folköl), tobaksla-
gens, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållares samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde 
antas.

- Taxan gäller fr o m den 1 augusti 2018.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunalförb Partnerskap In-
land – Akademi Norr

Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2018.133/04

Ansvarsfrihet år 2017 för direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland - Akademi Norr

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akade-
mi Norr har upprättats och fastställts av direktionen.

Kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun har att pröva 
frågan om ansvarsfrihet.

Av revisionsrapporten framgår att revisorerna föreslår att direktionen för 
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet.

Det finns inga erinringar mot direktionen eller revisionsrapporten, varför 
ansvarsfrihet bör beviljas.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 104/18.

JÄV

Mikael Abrahamsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Ingen ersättare tjänstgör i hans ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Malå 
kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap Inland 
ansvarsfrihet för 2017.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland ansvarsfrihet för 2017.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 2018.70/29

Park Malåborg

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30, § 122 att verksamhetsansva-
rig vid utvecklingsavdelningen får i uppdrag att ta fram ett koncept och 
en affärsplan för Malåborg. Förslag på verksamhetens framtida innehåll 
och drift presenterades som ”Konceptutveckling Park Malåborg”. För-
slaget innehöll inte restaureringsplan för byggnaden.

I nuläget då Malå kommun ska fortsätta att effektivisera, vilket förutsät-
ter ”rätt” prioriteringar, kan en konceptutveckling av Malåborg på sikt bi-
dra till besparingar för Malå kommun som helhet, vilket innefattar ett 
nytt huvudmannaskap för Malåborg. Konceptet inklusive huvudmanna-
skapet ska bidra till ökad identitet och stolthet samt ökad attraktionskraft 
för medborgare i alla åldrar och utifrån kommande besökare – lokalt, re-
gionalt, nationellt och internationellt.

2017-08-29 föreslogs genomförande av en förstudie för att ta nästa steg 
i konceptutvecklingen. Kommunstyrelsen beslutade § 127, dnr 
2017.156/29 att förstudien genomförs med extern finansiering och att 
ärendet återredovisas i mars 2018. Förstudien som är finansierad av 
Skellefteå Älvdal är genomförd. 

Syftet med projektet/förstudien var att utreda förutsättningar för en för-
ändrad verksamhet och drift av Malåborg. Konceptidén som undersökts 
fick arbetsnamnet Park Malåborg - ett integrerat socialt företag. Förstu-
dien ska klargöra konceptutvecklingens genomförandekapacitet – en 
möjlighet i utveckling av socialt företagande och därmed en del i ekono-
miseringen av driften av fastigheten Malåborg.

Processen har fortskridit internt och externt utifrån beslutad projektplan 
och beviljade medel från Skellefteå Älvdal. Thomas Johansson på Indi-
viduell Växtkraft (IVK), Örnsköldsvik har fungerat som konsultativt stöd. 

Den interna processens huvudspår har involverat verksamhetsansvarig 
vid Galejan och handledare MIPS samt omsorgschef och hemvårdsan-
svarig. Kartläggning av potentiella framtida uppdrag har involverat 
samtliga avdelningar i Malå kommun. Galejans verksamhet kan liknas 
vid ett socialt företag med hänsyn till arbetet med individen i centrum 
och alla individers lika värde och möjligheter till växtkraft och utveckling. 

Den externa processens huvudfokus har varit omvärldsbevakning för att 
inhämta kunskap och erfarenhet från liknande verksamheter utanför 
Malå kommun, dialog med privat näringsliv samt dialog med lokalt före-
ningsliv i byar och i samhället i Malå. Löpande kontakt har skett med 

Kn chef, ledn grp, Anna-Karin H, ordf/ 
Far out Pranksters, ordf/Företagarna i 
Malå, ordf/Malå IF
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Rädda Barnen i Umeå och Folkets Hus och Parker. Förslag till stadgar 
och driftform ideell förening, har tagits fram.

Resultatet av dessa processer är sammanställt och presenteras i Utred-
ning Park Malåborg.

I utredningens slutskede uppstod oklarheter och frågor i kommunorga-
nisationen, både vad gäller utredningsprocessen och konceptutveck-
lingens genomförandekapacitet i form av ett integrerat socialt företag. 
Det startade även i utredningens slutfas ett parallellt spår initierat av 
Malå IF. Syftet med det senare var att rädda byggnaden Malåborg. En 
konsekvens av detta blev att utredarens förslag och presenterad budget 
inte innefattar Galejans verksamhet. 

Folkets Hus och Parker bedömer dock att ett socialt företag som hyres-
gäst passar väl in konceptets helhet och som en del i Park Malåborgs 
verksamhetsutveckling. Ett socialt företag kan vara en förutsättning för 
en positiv ekonomisering. 

Bedömning

Mot bakgrund av dialogen med näringslivet och föreningslivet har nya 
typer av uppdragsgivare och tjänster för ett socialt företag identifierats. 
Likaså har behov av nya inomkommunala uppdrag kartlagts. 

Utifrån dialog med föreningslivet har ”nya” nyckelaktörer inom kultursek-
torn identifierats – Far Out Pranksters. De ställer sig positiva till koncep-
tet och har tillsammans med Företagarna i Malå och Malå IF m fl före-
ningar bildat en ny ideell förening, Park Malåborg - föreningsliv i sam-
verkan. Interrimstyrelse är bildad och stadgar har antagits. Föreningen 
ansöker om medlemskap i Folkets Hus och Parker, som presenterat ett 
förslag till utvecklingsplan, vilken är antagen av interrimstyrelsen i Park 
Malåborg. Den nya föreningen önskar förvärva fastigheten Trumman 1. 
Önskemål om förvärv av aktuell fastighet till bokfört värde har framförts 
av representanter för interrimstyrelsen i Park Malåborg på möte 2018-
05-04 med kommunchef, ansvarig teknisk avdelning och undertecknad. 
Ansvarig teknisk avdelning förordar i ett eget tjänsteärende i kommun-
styrelsen att fastigheten Trumman 1 säljs till bokfört värde, 30 000 kro-
nor, inkl inventarier till den ideella föreningen Park Malåborg.

Malå kommun måste fortsätta att effektivisera, vilket förutsätter ”rätt” 
prioriteringar. En konceptutveckling av Malåborg bedöms på sikt bidra 
till besparingar för Malå kommun som helhet, vilket även innefattar ett 
nytt långsiktigt hållbart huvudmannaskap, det vill säga avyttring av 
byggnaden för en tillgänglig samlingslokal, med regelbunden och ny 
verksamhet. Socialt företagande som metod innebär nya möjligheter för
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

andra ekonomiseringsformer. Det är en viktig modell i samhällsutveck-
lingen i Malå kommun.

Affärsmodellen är nytänkande, jämställd och beaktar mångfaldsper-
spektivet, social- och ekonomisk hållbarhet. Konceptet ska genomföras 
stegvis över en treårsperiod. Det bygger på förening som verktyg för 
demokrati och delaktighet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 62/11.
Se kommunfullmäktiges protokoll, § 52/18.
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 105/18.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Oskar Sjölund (L): Redovisning av förstudien godkänns. 

BESLUT

- Redovisning av förstudien godkänns. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 76

Anmälan av medborgarförslag

Ordföranden delger kommunfullmäktige följande inlämnade medborgar-
förslag.

- Av Britta Nilsson om trygghetsboende i kommunal regi.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Medborgarförslaget överlämnas till omsorgsnämnden 
för beredning.

BESLUT

- Medborgarförslaget överlämnas till omsorgsnämnden för beredning.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2018-06-25

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 77

Redovisning av meddelanden

Revisorerna i Samordningsförbundet Revisionsberättelse för 2017
Lycksele - Malå

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 180410
förmyndarnämnd

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ove Stenlund (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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