
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Allmänna utskottet 2021-10-18 (21) 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl 09.00 - 13.00 
 
Ajournering Kl 10.15 - 10.30 Kaffe 
 Kl 12.00 - 12.45 Lunch 
 
 
 
Beslutande Petter Lundström (V) 

 Ylva Olofsson (S) 
 Stefan Larsson (ML), ersättare för Stefan Lundgren (L) 
 
 
 
Övriga deltagande  Jim Lundmark, kommunchef 
  Ella-Marit Pilto, avdelningschef 
  Catrin Björck, sekr 
  Nina Olofsdotter, nämndsekr, § 69 - 70, 72 
  Evelina Gustavsson, handl kollektivtrafik, § 71 
  Rune Nilsson, IT-samordnare, § 74 
  Jeanette Norberg, 1:e soc sekr, § 76 
 
 
 
 
Utses att justera Ylva Olofsson, ersättare Stefan Larsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag den 27 oktober 2021, kl 15.30 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 66 - 79 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Petter Hultdin    
      
 Justerande     
  Ylva Olofsson    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2021-10-18 
 
Anslag sätts upp  2021-10-27 Anslag tas ner 2021-11-18 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2021-10-18 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 66     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Dagordningen godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 67    Dnr 2021.177/04 
 
Budget 2022 - Kommunstyrelsens styrkort 2022 
 
Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort för 2022. Enligt styrprinciperna 
för budget- och uppföljningsprocessen ska styrelse, nämnder och bolag 
fastställa sina styrkort året innan aktuellt budgetår, ex år 2021 fastställer 
man styrkorten för 2022. 
 
Ledningsgruppen har tillsammans med andra medarbetare arbetat vida-
re med att ta fram ett förslag till kommunstyrelsens mål för 2022. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Kommunstyrelsens styrkort 2022 fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Kommunstyrelsens styrkort 2022 fastställs. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 68    Dnr 2021.176/04 
 
Budget 2022 - Kommunstyrelsens internbudget 2022 
 
Allmänna avdelningen har arbetat med att upprätta förslag till intern-
budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2022. I och med 
den nya politiska organisationen och i förlängning den nya tjänsteorga-
nisationen blir det ett annat sätt att hantera kommunstyrelsens budget 
på olika nivåer.  
 
Kommunstyrelsen har i beslutet från kommunfullmäktige fått en budget-
ram på 193 614 tkr – i den ingår olika prioriteringar. Utifrån prioritering-
arna samt en del justeringar mellan avdelningarna som nu ingår under 
kommunstyrelsen har ett förslag arbetats fram på avdelningsnivå.  
 
Den nya uppställningen är en utveckling av budgetprocessen samt ett 
nytt arbetssätt där man tydliggör vilket ansvar avdelningschef har kontra 
vilken roll politik har. Politik beslutar vad och tjänstepersoner hur, det vill 
säga: politik har angett en ram till avdelningarna, och tjänstepersoner 
anger hur den ska fördelas.  
 
Historiskt sett har budgeten tagits på väldigt låg nivå, det vill säga politik 
har beslutat om enstaka kronor. Sker sedan förändringar mellan verk-
samheter har avdelningschefer behövt ta upp internbudgeten för beslut 
igen för minsta lilla förändring mellan verksamheterna (inom sin egen 
avdelning). För att arbeta på en mer effektiv nivå och framför allt på ett 
mer helhetstänkande och kommunövergripande sätt är det upp till res-
pektive avdelningschef att fördela ut medel till sina respektive verksam-
heter. Detta innebär att varje avdelningschef har möjlighet att fördela 
fritt mellan enheter och verksamheter samtidigt som man kan omfördela 
löpande under året för att matcha toppar och dalar av olika händelser 
som kan ske inom enheterna/verksamheterna. För ett kommunövergri-
pande perspektiv har dessutom kommunchefen i detta avseende alltid 
det övergripande yttersta ansvaret för budgeten och möjlighet att omför-
dela mellan avdelningarna – av samma anledning när det behövs 
täckas ett underskott från en avdelning till en annan.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Kommunstyrelsens internbudget 2022 godkänns. In-
formation om kommunstyrelsens verksamhetsbudget 2022 ska ges vid 
kommunstyrelsens första sammanträde 2022. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Kommunstyrelsens internbudget 2022 godkänns. 
 
- Information om kommunstyrelsens verksamhetsbudget 2022 ska ges 

vid kommunstyrelsens första sammanträde 2022. 
 
----- 

5



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2021-10-18 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 69    Dnr 2021.185/10 
 
Fastställande av Riktlinjer för utövandet av kommunstyrelsens uppsikts-
plikt  
 
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet, verk-
samhet enligt avtalssamverkan, verksamhet i kommunala bolag samt 
verksamheter i kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
 
Utöver detta så har styrelsen från den 1 januari 2013 en så kallad för-
stärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen enligt 6 kap 9 § KL 
vilket innebär att kommunstyrelsen årligen ska pröva om bolagens verk-
samhet varit förenligt med fastställda kommunala ändamål samt om 
verksamheten utförts inom ramen för kommunala befogenheter. 
 
Arbete med uppsiktsplikten pågår löpande under året och omfattar verk-
samhet, personal och ekonomi. För att ännu förtydliga vad arbetet med 
uppsiktsplikten innebär så har nu riktlinjer tagits fram där det framgår 
vad kommunstyrelsen ska ta ställning till, vilka uppgifter/aktiviteter som 
ska genomföras samt vad som förväntas av dem som uppsiktsplikten 
omfattar. 
 
Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela kommunstyrelsen och 
kan inte delegeras. 
 
Bedömning 
 
Att ha riktlinjer bedöms hjälpa kommunstyrelsen i arbetet med att leda, 
samordna och ha uppsikt över kommunens angelägenheter.  
 
Ärendet bedöms inte ha någon större ekonomisk påverkan. 
 
Ärendet bedöms vara jämställt, d v s påverka flickor/kvinnor och pojkar/ 
män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Riktlinjer för utövandet av kommunstyrelsens upp-
siktsplikt fastställs. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Riktlinjer för utövandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt fastställs. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 70    Dnr 2021.166/80 
 
Fastställande av Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, 
samt nominering av stipendiater i Malå kommun 2022  
 
Reglerna ses över årligen. Inför 2020 ändrades lokalbidrag till fasta er-
sättningar för egenägda lokaler och för hyrda lokaler. Målsättningen var 
att minska administration och handläggningstiden för bidraget, vilket har 
varit lyckat. Dock ser vi att behov finns att höja det bidraget. För att få 
det mest rättvist skulle det vara bäst om att gå tillbaka till att bidrag be-
talas ut procentuellt mot styrkta kostnader. Dessa pengar finns inte i 
budget och kan således inte genomföras under 2022. I stället föreslås 
lokalbidraget att höjas till 3 000 kr för egenägd lokal och 1 000 kr för 
hyrda lokaler. 
 
Under 2022 föreslås även att kick-startsbidraget kvarstår, som ett extra 
bidrag som föreningar kan söka för att locka medlemmar tillbaka till sina 
aktiviteter efter corona-pandemin. 
 
Bedömning 
 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen även fortsättningsvis stöttar fö-
reningar och möjliggör utvecklande och löpande aktiviteter och verk-
samhet under året. Förslaget är jämställt och bedöms behandla flickor/ 
kvinnor och pojkar/män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Upprättat förslag till Regler för bidrag till föreningar 
och studieförbund, samt nomineringar av stipendiater i Malå kommun 
2022 fastställs med följande ändring. På sida 14 under rubriken 9.4 
NOMINERING AV STIPENDIER ska sista meningen lydande Om ingen 
nominering på ledar- och/eller kulturstipendiat inkommit inom nomine-
ringsperiodens slut, så ska ledamöterna i allmänna utskottet utse och 
tilldela ledar-/kulturstipendierna. ändras till att lyda: Om ingen nomine-
ring på ledar- och/eller kulturstipendiat inkommit inom nomineringspe-
riodens slut, så har ledamöterna i allmänna utskottet rätt att utse och 
tilldela ledar-/kulturstipendierna. 

  

Gunnar Harr, Maria I Lars-
son
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BESLUT 
 
- Upprättat förslag till Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, 

samt nomineringar av stipendiater i Malå kommun 2022 fastställs med 
följande ändring. 
 
På sida 14 under rubriken 9.4 NOMINERING AV STIPENDIER ska 
sista meningen lydande Om ingen nominering på ledar- och/eller kul-
turstipendiat inkommit inom nomineringsperiodens slut, så ska leda-
möterna i allmänna utskottet utse och tilldela ledar-/kulturstipendierna. 
ändras till att lyda: Om ingen nominering på ledar- och/eller kultursti-
pendiat inkommit inom nomineringsperiodens slut, så har ledamöterna 
i allmänna utskottet rätt att utse och tilldela ledar-/kulturstipendierna. 

 
----- 
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§ 71    Dnr 2021.137/51 
 
Fastställande av Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2022 - 2025 
 
Alla kommuner ska årligen ta fram en kollektivtrafikplan som behandlar 
det innevarande året samt åren som följer. Den framtagna kollektivtra-
fikplanen är uppdelad i fem avsnitt: inledning, nuläge, mål och trans-
portpolitiska ambitioner samt utvecklingsområden. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-04-13, § 113 har kollektivtrafik-
planen remitterats till de politiska partierna samt till de trafikutövare som 
är verksamma i Malå kommun. Det svar som inkommit har beaktats i 
kollektivtrafikplanen. Det har också genomförts ett dialogmöte med ut-
vecklingsavdelningen om vilka utvecklingsbehov näringslivet har fram-
fört. Det har också genomförts ett dialogmöte med bussbolag. 
 
I Kollektivtrafikplanen 2022 - 2025 är all statistik och fakta uppdaterad. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Evelina Gustavssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2022 - 2025 
fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2022 - 2025 fastställs. 
 
----- 
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§ 72    Dnr 2021.173/80 
 
Fastställande av Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i Malå 
kommun 2022  
 
Dessa frågor har tidigare behandlats i kultur- och fritidsnämnden. I kom-
munens nya organisation har kommunfullmäktige delegerat till kom-
munstyrelsen att fastställa villkor och avgifter för nyttjande av kommu-
nens lokaler och anläggningar.  
 
Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i Malå kommun ses 
över regelbundet. År 2018 höjdes avgifterna med 10 %, och sedan dess 
har priserna varit desamma. Laven har utgått ur dokumentet då lokalen 
övertogs av Malå Energi- och Industri AB förra hösten. 
 
Bedömning 
 
I dialog med fastighetsansvarig är priserna uppjusterade enligt KPI au-
gusti månad 2021 med 2,1 %. Detta innebär en höjning mellan 4 - 61 kr 
beroende på lokal och längd på hyrestillfället. 
 
Kommunstyrelsen bedöms hålla låga, mycket subventionerade priser i 
kommunägda lokaler och anläggningar. Detta för att möjliggöra ett rikt 
och mångsidigt utbud av aktiviteter i samhället. Upprättat förslag be-
döms påverka flickor/kvinnor och pojkar/män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till Villkor och avgifter för lokaler och 
anläggningar i Malå kommun för tiden 2022-01-01 t o m 2022-12-31 
fastställs.  
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i 

Malå kommun för tiden 2022-01-01 t o m 2022-12-31 fastställs. 
 
----- 
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§ 73    Dnr 2021.181/00 
 
Fastställande av Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå kom-
mun  
 
Indikationer om hög arbetsbelastning, oro med anledning av pågående 
omorganisation samt otydlig rollfördelning/ansvarsfördelning mellan 
tjänstepersoner och politiker har framkommit. 
 
Målet för den politiska ledningen och kommunens ledningsgrupp är att 
skapa förutsättningar för ett bra samarbete som leder till ett ännu bättre 
arbetsklimat och tydlig struktur i hela organisationen. Att fortsätta leve-
rera tjänster och service till malåborna ska vara i fokus. 
 
I (av kommunstyrelsen 2021-06-08, § 73 antaget förslag till) åtgärder för 
att utveckla samarbetet mellan politiker och tjänstepersoner framkom 
önskat läge som: 
 
- Det finns en tydlig struktur i den politiska beslutsprocessen - från för-

slag till beslut 
 

- Det finns en tydlig ärendehanteringsprocess 
 

- Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan politikerna och tjänstemän-
nen 
 

- Det finns mötesplatser där dialog förs mellan politikerna och tjänste-
männen. 
 

För att nå det önskade läget beslutade kommunstyrelsen i samma sam-
manträde (2021-06-08, § 73) bl a att kommunchefen får i uppdrag att ta 
fram Riktlinjer om beredningens uppdrag. Med beredningens uppdrag 
menas ärendehanteringsprocessen i Malå kommun. 
 
Förslag till Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå kommun har 
upprättats enligt uppdrag. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå kom-
mun fastställs. 
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FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Riktlinjer för ärendehanteringsprocessen i Malå kommun fastställs. 
 
----- 
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§ 74    Dnr 2021.167/10 
 
Fastställande av Bredbandsstrategi 2021 - 2025 
 
Region Västerbotten har tillsammans med kommunerna i Västerbotten, 
förutom Umeå och Skellefteå, tagit fram en ny bredbandsstrategi. Den 
gamla strategin behövde ses över och den nya behövs för framtida an-
sökningar om bidrag för stödmedel till utbyggnad av bredbandsnätet. 
 
Bedömning 
 
Den nya strategin speglar verkligheten på ett bra sätt. Vi har tillsam-
mans i Västerbotten tagit fram detta förslag och den blir ett bra stöd för 
kommande arbete med bredbandet. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Rune Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Bredbandsstrategi 2021 - 2025 fastställs. Bredbands-
strategi för Malå kommun 2015 - 2020, fastställd av kommunfullmäktige 
2015-02-23, § 87 upphör att gälla. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Bredbandsstrategi 2021 - 2025 fastställs. 
 
- Bredbandsstrategi för Malå kommun 2015 - 2020, fastställd av kom-

munfullmäktige 2015-02-23, § 87 upphör att gälla. 
 
----- 
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§ 75    Dnr 2021.175/00 
 
Fastställande av plan för internkontroll 2022 
 
Enligt reglementet för intern kontroll ska en plan för internkontrollen för 
innevarande år fastställas. 
 
Förslag till plan för internkontroll har upprättats. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat förslag till plan för internkontroll 2022 fast-
ställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Upprättat förslag till plan för internkontroll 2022 fastställs. 
 
----- 
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§ 76    Dnr 2021.161/71 
 
Antagande av Handlingsplan för att stärka barns rättigheter 
 
Konventionen om barnets rättigheter, den s k barnkonventionen, antogs 
av FN:s generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige 1990. För 
att synliggöra barns rättigheter ytterligare och skapa en grund för ett 
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet där rättigheterna ses 
utifrån ett helhetsperspektiv blev barnkonventionen lag den 1 januari 
2020.  
 
Under våren och hösten 2021 har tre personer anställda inom Malå 
kommun utbildat sig till barnrättsstrateger via Länsstyrelsen i Västerbot-
ten. Som en del i denna utbildning ingick att ta fram en handlingsplan 
för att stärka barns rättigheter och i vårt fall valde vi att göra en kom-
munövergripande handlingsplan eftersom detta saknas i kommunen. 
 
I handlingsplanen gjordes en kortare nulägesbeskrivning hos kommun-
chef, verksamhetschefer samt VD för Malåbostaden AB. Det framkom i 
nulägesbeskrivningen att det arbetas med barnperspektiv och barnrätts-
frågor inom flera verksamheter men att det saknas en förankring och 
samsyn för hur arbetet med barnrätt ska se ut, genomföras och följas 
upp.  
 
Bedömning 
 
Varje kommun bör ha en handlingsplan för hur man kommunövergri-
pande arbetar med att implementera barnkonventionen i alla kommu-
nens verksamheter och bolag samt hur man synliggör barnens rätt i alla 
frågor som direkt eller indirekt rör barn. 
 
För att lyckas med implementeringen av barnkonventionen i kommunen 
finns i handlingsplanen mål uppsatta samt åtgärder som bör genomfö-
ras under en fyraårsperiod. Hur verksamheterna och bolagen arbetar 
med barnrätt bör följas upp och redovisas årligen följt av eventuell revi-
dering av handlingsplanen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jeanette Norbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Upprättad Handlingsplan för att stärka barns rättig-
heter antas med följande ändring. På sida 6 under rubriken 4 Åtgärder/ 
4.1 Styrning, ledning och organisation/Mål ändras sista meningen lydande  
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Att kommunen tillsätter en barnrättssamordnare med ansvar att leda barn-
rättsarbetet i kommunen tillsammans med tjänstepersoner från de olika 
verksamheterna. till att lyda Att kommunen utser en barnrättssamordnare 
med ansvar att leda barnrättsarbetet i kommunen tillsammans med tjänste-
personer från de olika verksamheterna. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättad Handlingsplan för att stärka barns rättigheter antas med föl-

jande ändring. 
 
På sida 6 under rubriken 4 Åtgärder/4.1 Styrning, ledning och organisa-
tion/Mål ändras sista meningen lydande Att kommunen tillsätter en barn-
rättssamordnare med ansvar att leda barnrättsarbetet i kommunen till-
sammans med tjänstepersoner från de olika verksamheterna. till att lyda 
Att kommunen utser en barnrättssamordnare med ansvar att leda barn-
rättsarbetet i kommunen tillsammans med tjänstepersoner från de olika 
verksamheterna. 

 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 77    Dnr 2021.180/04 
 
Fastställande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för 
kommunstyrelsen 2022. 
 
Det som tillkommit är: 
 
- Investering för ombyggnad av arbetsförmedlingens lokaler för anpass-

ning till Malåbostadens behov. Kostnaden tas ut på hyran. 
 
- Investering av ett verksamhetssystem för att få en effektiv ”kund-

tjänst”. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrel-
sen upphör att gälla. Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 
godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrelsen upphör att 

gälla. 
 
- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns. 
 
----- 
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§ 78    Dnr 2021.178/00 
 
Undertecknande av handlingar för Malå kommun 2022-01-01--12-31 
 
I det Gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt 
kommunstyrelsen och dess utskott framgår följande. 
 
1  Gemensamma regler och riktlinjer 
 
Det som sägs i detta reglemente…  
 
Med nämnd avses även kommunstyrelsen. 
 
10 Nämndernas och utskottens arbetsformer 
 
 Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföran-
de eller vid förfall för denne av andre vice ordförande och kontrasigne-
ras av anställd som nämnden bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Kommunstyrelsen har att namnge ordföranden, vice ordförandena samt 
att utse kontrasignant och dess ersättare. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, 
född 1954, utses till att underteckna handlingar 2022-01-01--12-31. 
Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961, 
utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 2022-01-
01--12-31. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne Hellsten, 
född 1949, utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna 
handlingar 2022-01-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, 
utses till kontrasignant 2022-01-01--12-31. Ekonomichef Lina Dahlbäck, 
född 1987, utses till ersättare för kontrasignanten 2022-01-01--12-31.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson, född 1954, utses 

till att underteckna handlingar 2022-01-01--12-31. 
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- Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson, född 1961, 
utses till ersättare för ordföranden att underteckna handlingar 2022-
01-01--12-31. 

 
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande Arne Hellsten, född 1949, 

utses till ersättare för vice ordföranden att underteckna handlingar 
2022-01-01--12-31. 

 
- Kommunchef Jim Lundmark, född 1957, utses till kontrasignant 2022-

01-01--12-31. 
 
- Ekonomichef Lina Dahlbäck, född 1987, utses till ersättare för kontra-

signanten 2022-01-01--12-31. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 79    Dnr 2021.179/00 
 
Utseende av firmatecknare för Malå kommun 2022-01-01--12-31 
 
I det Gemensamma reglementet för Malå kommuns nämnder samt 
kommunstyrelsen och dess utskott framgår följande. 
 
1  Gemensamma regler och riktlinjer 
 
Det som sägs i detta reglemente…  
 
Med nämnd avses även kommunstyrelsen. 
 
10 Nämndernas och utskottens arbetsformer 
 
 Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar…  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Kommunstyrelsen har att bestämma vem som i övrigt ska underteckna 
handlingar. Firmatecknare ska således utses. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 
2022-01-01--12-31. Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för 
firmatecknaren 2022-01-01--12-31.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Ekonomichef Lina Dahlbäck utses till firmatecknare 2022-01-01--12-

31. 
 
- Kommunchef Jim Lundmark utses till ersättare för firmatecknaren 

2022-01-01--12-31. 
 
----- 
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