
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2018-09-04
(18)

  

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00 - 13.35

Ajournering Kl 9.30 - 9.45 kaffe 
Kl 12.10 - 13.00 lunch

Beslutande Ulla-Britt Persson (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Cecilia Wahlberg Roslund (ML), ersättare för Anna Harr (V)
Lennart Gustavsson (V)
Arne Hellsten (ML)
Lars Holmkvist (ML), ersättare för Joakim Pettersson (ML)
Siv Johansson (ML)
Cecilia F Stenlund (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Lars Grundberg, ansv tekn avd, § 115
Catrin Björck, sekr Ann-Chatrine Lundmark, rektor, § 116
Skogstekniska klustret/Linda Nyström, § 112 John Olsson, omsorgschef, § 116
Gold of Lapland/Karin Fällman Stenlund, § 113 Ulrika Renström, samisk förv kn, § 119
Lars Ekberg, personalchef, § 114

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Ulla-Britt Persson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, tisdag den 11 september 2018, kl 11.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 110 - 123
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-09-04

Anslag sätts upp 2018-09-11 Anslag tas ner 2018-10-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 110

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 111

Ordföranden informerar

Rykten går om att kommunen har hemligstämplade inkomna dokument 
om situationen i Tjamstanbacken. Information ges om att så är inte fal-
let.

Information ges om inkommen handling från polisen med information 
och underrättelse m m att Malå kommun utsatts för behörighetsmiss-
bruk. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2018.154/10

Information om Skogstekniska klustret

Linda Nyström, VD Skogstekniska klustret informerar om Skogstekniska 
klustrets verksamhet:

 Skogstekniska klustret
 Vad klusterföretagen bidragit till för Malå kommun
 Nästa steg - medfinansiering av Skogstekniska klustret.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr 2018.155/10

Information om Gold of Lapland

Karin Fällman Stenlund, verksamhetsledare Gold of Lapland informerar 
om Gold of Laplands verksamhet.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lars Ekberg

Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr 2018.147/02

Upphävande av kommunstyrelsens beslut "Anställningsförmån – Brutto-
löneavdrag för privat sjukvård"

Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-02, § 167 (dnr 2012.158/02) att 
införa bruttolöneavdrag för privat sjukvård.

Regeringen beslutade 2018-07-01 att avskaffa skattefrihet för förmån 
av hälso- och sjukvård. Detta enligt ändringar av Inkomstskattelagen 
(1999:1229) och Skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS: 2018:522–524.

Om arbetsgivaren från och med den 1 juli 2018 tillhandahåller en sådan 
förmån ska den anställda förmånsbeskattas för förmånens värde.

Bedömning

Om förmånen behålls ska den förmånsbeskattas och då faller värdet av 
att ha en sådan här förmån.

Som en följd av ändring i Inkomstskattelagen upphävs kommunstyrel-
sens beslut 2012-10-02, 167 (dnr 2012.158/02) om bruttolöneavdrag för 
privat sjukvård.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Kommunstyrelsens beslut 2012-10-02, § 167 
upphävs. 

BESLUT

- Kommunstyrelsens beslut 2012-10-02, § 167 upphävs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonom, ekonomichef, verksam-
hetsansvarig VA, KS ordf

Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr 2018.149/04

Ansökan om investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsram 
2018 - Ombyggnation Malå reningsverk

Reningsverket för Malå samhälle har problem att klara utsläppskraven. 
Länsstyrelsen har förelagt Malå kommun att senast 2022-12-31 uppfylla 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av 
avloppsvatten avseende CODcr.

Processutredning av ÅF-Infrastructure AB är genomförd för att klargöra 
vad som måste göras för att reningsverket ska klara kraven. Denna ut-
redning visar att ett biosteg måste införas till en beräknad kostnad av 
5,9 miljoner kronor.  
 
Tekniska avdelningen ansöker om investeringsmedel med 6 miljoner 
kronor för ombyggnation av Malå reningsverk enligt utförd processut-
redning för att klara kraven enligt föreläggande av länsstyrelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ansökan om investeringsmedel för ombygg-
nation av Malå reningsverk beviljas.

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag 
att på nationell nivå lyfta finansieringsfrågan för aktuell investering.

BESLUT

- Ansökan om investeringsmedel för ombyggnation av Malå reningsverk 
beviljas.

- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att på nationell nivå lyfta 
finansieringsfrågan för aktuell investering.

-----

RESERVATION

Cecilia Wahlberg Roslund (ML) reserverar sig mot Mikael Abrahams-
sons förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Avd cheferna, ekonomichefen

Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr 2018.150/04

Månadsuppföljning - Uppmaning till återhållsamhet i kommunens verk-
samheter

Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-28, § 206 att avdelningscheferna 
samt VD i bolagen ska varje månad, tillsvidare, avrapportera sin verk-
samhets ekonomi med åtgärdsplan vid befarat underskott till kommun-
styrelsen.

Bedömning

I dessa tider med mycket ansträngd ekonomi krävs en bättre uppfölj-
ning månadsvis. Detta sker bäst genom att avdelningscheferna svarar 
direkt till kommunstyrelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Arbetsledare i KS

Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr 2018.153/00

Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning

Delegationsförteckningen behöver uppdateras. De ändringar som är 
gjorda är att texten ”Bevilja/avslå ansökan om bidrag upp till 5 000 kro-
nor från föreningar och verksamheter inom kommunen som vill genom-
föra drogförebyggande insatser” är borttagen, samt att text om rätt att 
omsätta lån är ändrad. Titeln enhetschef har införts istället för verksam-
hetsansvarig.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till delegationsförteckning för 
kommunstyrelsen fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till delegationsförteckning för kommunstyrelsen fast-
ställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr 2018.152/00

Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning

Ett förtydligande behöver göras för kommunfullmäktiges ordförandes 
uppdrag. Texten ”Kommunfullmäktiges ordförande är kommunens 
främsta företrädare och det politiska arbetets sammanhållande kraft 
med ett övergripande ansvar för att organisationen och dess delar fun-
gerar.” skrivs in i kommunfullmäktiges arbetsordning.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till kommunfullmäktiges ar-
betsordning fastställs. Tidigare fastställd kommunfullmäktiges arbets-
ordning upphör att gälla.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs. 

- Tidigare fastställd kommunfullmäktiges arbetsordning upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 119 Dnr 2018.148/86

Begäran om att flytta "Nilagubben" - Malå Sameförening

Malå Sameförening har önskemål om att flytta Nilagubben från Tjams-
tanbergets topp med motivering att statyn ger en missvisande bild av 
det urfolk som hör hemma i detta skogssamiska område. 

Bedömning

Det känns viktigt att vi visar rätt bild av det samiska ursprunget från Ma-
lå när kommunens ambition är att jobba för det skogssamiska i och med 
att vi är en samisk förvaltningskommun. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Ulrika Renströms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Malå Sameförenings önskemål om att flytta 
Nilagubben från Tjamstanbergets topp avslås.

Lennart Gustavsson (V): Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ut-
reda hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Malå Sameförenings önskemål om att flytta Nilagubben från Tjamstan-
bergets topp avslås. 

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur den skogssa-
miska kulturen kan synliggöras.

-----

11



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 120 Dnr 2018.156/10

Överlämnande av aktier i bolag till följd av likvidation av Regionförbun-
det i Västerbottens län - Region Västerbotten

Riksdagen beslutade den 19 juni 2018 att Västerbottens läns landsting 
övertar det regionala utvecklingsansvaret och får bilda region från den 1 
januari 2019. Bildandet av region innebär bl a att Västerbottens läns 
landsting, Regionförbundet i Västerbottens län och vissa uppgifter som 
hanteras av länsstyrelsen förs samman i en gemensam organisation. I 
samband med detta upphör Regionförbundet i Västerbottens län som 
organisation. Förbundsfullmäktige den 30 maj 2018, § 34 fattade beslut 
om likvidation av Regionförbundet i Västerbotten län. Som en följd av 
detta avser Västerbottens läns landsting (under namnet Region Väster-
botten från och med den 1 januari 2019) att överta Regionförbundet i 
Västerbottens läns innehav av aktier i följande bolag.

Bolagets namn Ägarandel i %

Västerbottens museum AB 40
Skogsmuseet i Lycksele AB 49
Norrlandsoperan AB 60
Skellefteå museum AB 40
Västerbottensteatern AB 60
ALMI Företagspartner Nord AB 24,5
AC-Net Internservice AB 80
AC-Net Externservice AB 76
Norrbotniabanan AB 28,6
Uminova Innovation AB 8,04
Umeå Biotech Incubator AB (pågående ägarförändring) 8,04
AB Transitio 5

Bolagen som är kopplade till kollektivtrafikmyndigheten hanteras i sär-
skild ordning och behandlas inte i detta ärende. Detta gäller Länstrafi-
ken i Västerbotten AB och dess hel- och delägda bolag; Bussgods i 
Norr AB, Norrtåg AB, samt Samtrafiken i Sverige AB.

Bedömning

I förbundsordningen för Regionförbundet i Västerbottens län framgår 
det att medlemmarna måste godkänna överförandet av bolagens aktier. 
Detta med grund i följande paragrafer.

§ 23 Medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till vad man tillskjutit till förbundets verksamhet.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 25 När förbundet trätt i likvidation ska skulder betalas och egendom 
avyttras eller fördelas enligt principerna i § 23.

Enligt beslutet om likvidation har medlemmarna godkänt att förbundets 
tillgångar, egna kapital, skulder och åtaganden per den 31 december 
2018 överförs till den nya regionkommunen. För att förtydliga processen 
kring bolagen önskas Malå kommun nu fatta beslut om bolagen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson: Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbun-
det i Västerbottens län överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, 
Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum 
AB, Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net 
Internservice AB, AC-Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Umi-
nova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio till Väs-
terbottens läns landsting inför bildandet av regionkommun, enligt tidiga-
re fattat beslut om hantering av förbundets tillgångar och skulder vid lik-
vidation.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundet i Västerbottens län 
överlämnar aktier i Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lyckse-
le AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Västerbottenstea-
tern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC-Net Internservice AB, AC-
Net Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, 
Umeå Biotech Incubator AB, AB Transitio till Västerbottens läns lands-
ting inför bildandet av regionkommun, enligt tidigare fattat beslut om 
hantering av förbundets tillgångar och skulder vid likvidation.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 121 Dnr 2018.157/10

Ansvaret för regional kollektivtrafik i regionkommunen - Region Väster-
botten

Västerbottens läns landsting har ansökt hos regeringen om att från och 
med den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret en-
ligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:639) 
och därmed även få bilda region med direktvalt regionfullmäktige i sam-
band med valet 2018. Länets samtliga kommuner har ställt sig positiv till 
denna förändring.

Den 19 juni i år beslutade Riksdagen att det regionala utvecklingsan-
svaret från och med nästa år ska överföras till samtliga landsting. Ansö-
kan medför att Regionförbundet Västerbottens län avvecklas och att de-
ras uppdrag inkorporeras i den blivande regionkommunen. En särskild 
fråga att hantera är organisationen av den regionala kollektivtrafiken. I 
Västerbottens län har landstinget och kommunerna beslutat att Region-
förbundet Västerbottens län ska vara regional kollektivtrafikmyndighet.

Med anledning av regionförbundets avveckling har formerna för hur den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten ska organiseras varit föremål för ut-
redning och remiss till Västerbottens kommuner, förbundets medlem-
mar. Remissvaren har dock inte givit någon entydig bild över hur den 
framtida organisationen av kollektivtrafikmyndigheten ska utformas.

I lag (2010:1065) om kollektivtrafik anges att landstinget och kommu-
nerna ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken såvida in-
te landstinget och kommunerna kommer överens om att antingen lands-
tinget eller kommunerna ska ha ansvaret. Eftersom regionförbundet 
upphör, medför det att landstinget och kommunerna behöver komma 
överens om en lösning för ansvarsfrågan från och med 1 januari 2019.

Med hänsyn till formuleringen i lag om kollektivtrafik, medlemmarnas di-
vergerande syn på organisationsfrågan och den korta tid som återstår 
föreslås beslutas att medlemmarna godkänner att kollektivtrafikmyndig-
hetens verksamhet lyfts in under regionkommunens ansvar under en 
övergångsperiod. Samma förutsättningar som gällt sedan tidigare ska 
även gälla under övergångsperioden. Även avseende finansieringen 
med den kostnadsfördelning som används i dag.

Regionkommunen ska under 2019 tillsammans med kommunerna arbe-
ta fram en långsiktig lösning på organisationsfrågan rörande regionala 
kollektivtrafikmyndigheten.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Ärendet ska behandlas i Region Västerbottens förbundsfullmäktige den 
29 november 2018. Kommunens beslut behöver därför inkomma till Re-
gion Västerbotten senast den 24 oktober 2018.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyn-
digheten i Västerbottens län övertas av regionkommunen Region Väs-
terbotten från och med den 1 januari år 2019 och under en övergångs-
period. Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundet Västerbot-
tens läns ägaransvar i Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbola-
gen Bussgods i Norr AB och del i Samtrafiken i Sverige AB och Norrtåg 
AB överlåts till regionkommunen Region Västerbotten under en över-
gångsperiod. Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundets i 
Västerbottens län delägaransvar i AB Transitio överlåts till regionkom-
munen Region Västerbotten under en övergångsperiod. Kommunfull-
mäktige uppdrar till kommunstyrelsen i Region Västerbotten att tillsam-
mans med regionkommunen ta fram ett förslag till långsiktig lösning på 
organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbot-
tens län och återkomma till fullmäktige med förslag till beslut.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Ansvaret för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens 
län övertas av regionkommunen Region Västerbotten från och med 
den 1 januari år 2019 och under en övergångsperiod. 

- Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundet Västerbottens läns 
ägaransvar i Länstrafiken i Västerbotten AB med dotterbolagen Buss-
gods i Norr AB och del i Samtrafiken i Sverige AB och Norrtåg AB 
överlåts till regionkommunen Region Västerbotten under en över-
gångsperiod. 

- Kommunfullmäktige godkänner att Regionförbundets i Västerbottens 
län delägaransvar i AB Transitio överlåts till regionkommunen Region 
Västerbotten under en övergångsperiod. 

- Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen i Region Västerbot-
ten att tillsammans med regionkommunen ta fram ett förslag till lång-
siktig lösning på organisationsfrågan av regionala kollektivtrafikmyn-
digheten i Västerbottens län och återkomma till fullmäktige med förslag 
till beslut.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 122

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska 
anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kommunstyrel-
sen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

Anställning och lönesättning av personal Maria Larsson
efter samråd med personalchef Niklas Hultdin

Ann-Chatrine 
Lundmark
Mats Lundmark
Marie Blomberg
Jim Lundmark

Organisationsförändringar Jim Lundmark

Bevilja/avslå ansökningar om utplacering Tony Frank
av blomlådor/farthinder på gator

Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Jim Lundmark
Lars Grundberg

Avge yttrande till länsstyrelsen om tillsty- Lars Grundberg
kan av/avslag på ansökan om förvärvs-
tillstånd enligt jordförvärvslagen

Beslut om anstånd med betalning av skuld Pia Vesterlund
till kommunen, upp till 5 000 kronor i 
högst 3 månader

Beslut om anstånd med betalning av skuld Lina Dahlbäck
till kommunen, upp till 50 000 kronor i 
högst 3 månader

Beslut om konvertering av kommunens Lina Dahlbäck
lån samt lån inom ramen för internbanken

Teckna, upphandla och anta anbud för Lina Dahlbäck
övergripande avtal som gäller för alla
kommunens verksamheter (reseavtal, 

16



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

terminalglasögon, kontorsmöbler, före-
tagshälsovård)

Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst Charlotte Hultdin
enl lagen om färdtjänst § 6 - 10

Bevilja/avslå ansökningar om riksfärd- Charlotte Hultdin
tjänst enl lagen om riksfärdtjänst § 4 - 5, 
7 - 8

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Delegationsbesluten är anmälda.

BESLUT

- Delegationsbesluten är anmälda.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2018-09-04

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 123

Redovisning av meddelanden

Malåbostaden AB Protokoll 180516

Malå Energi & Industri AB Protokoll 180518

Malå kommun/Omsorgsnämnden Beslut 180619, § 72 - 
Samlingslokal Seniorbo-
endet

Malå kommun/Polisen Samverkansöverenskom-
melse 2018 – 2019

Region 10 Nyhetsbrev nr 1 - 2018

Skellefteå kommun/Överförmyndar- Protokoll 180612
nämnden

Region Västerbotten/Primärkommunala Protokoll 180530
delegationen

Region Västerbotten/Förbundsstyrelsen Protokoll 180621.

FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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