
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-06

Plats och tid Sammanträdesrum Månen, Nilaskolan, kl 09.00

Ajournering 09.05-10.00 Information
10.00-10.15 Fika
10.15-11.00 Information

Beslutande
Ledamöter Charlotte Hultdin (S)

Åsa Gustavsson (L)
Jeanette Hallin (S)

Tjänstgörande ersättare Håkan Stråge (S), ersättare för Anna Harr (V)
Emil Högberg, ersättare för Ethel Cavén (ML), ej §§ 75-80

Övriga deltagande
Tjänstemän Marie Blomberg, barn- och utbildningschef

Helén Örnberg, sekreterare
Övriga Maria Larsson, förskolechef §§ 69-70

Oskar Sjölund, SYV § 71
Elvira Lundgren, SYV-studerande § 71

Utses att justera Emil Högberg, ersättare Håkan Stråge

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsavd, 2018-11-16, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 68-80
Helen Örnberg

Ordförande

Charlotte Hultdin

Justerande

Håkan Stråge

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-11-06

Anslag sätts upp 2018-11-19 Anslag tas ner 2018-12-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Barn- och utbildningsavd

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-06
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§ 68

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 69

Verksamhetsinformation - Förskolan

Maria Larsson, förskolechef svarade på följande frågor:
Hur ser du på ditt uppdrag som rektor?
Hur arbetar du för att eleverna/barnen ska nå målen?
Hur ges barnen/elever möjlighet till inflytande i verksamheten?
Hur arbetar du för att uppnå målen i styrkorten i alla 4 perspektiv?
Hur arbetar du med integration?
Hur arbetar du med barn/elever att berätta om utsatthet?
Hur arbetar du med rasism och rasistiska åsikter bland elever/barn och 
personal?
Hur ser sjukskrivningstalen ut och hur jobbar du med dem?
Hur arbetar du med entreprenöriellt lärande?

Hur ser du på ditt uppdrag som rektor? Ett spännande och 
utmanade uppdrag men också svårt. Vi är inne i ett stort 
förändringsarbete med ny åldersfördelning 1- 4 år samt 5-årsavdelning. 
Det innebär utmaningar och funderingar. Gäller både arbetssätt, rutiner, 
organisation och förhållningssätt. Att sätta en förändring tar tid!

Hur arbetar du för att eleverna/barnen ska nå målen? I juli 2019 får 
förskolan återigen en reviderad läroplan. Många skrivningar och 
förändringar ser jag mycket positivt på. Återigen en utmaning att 
implementera den nya läroplanen i förskolan. Jag har tankar, 
funderingar och kollar runt lite i länet hur andra gör och tänker. 
Några förändringar är begreppet undervisning som införs i läroplanen. 
Man använder även ordet utbildning om vår verksamhet. Man lyfter 
också barns rätt till integritet, digitaliserings begrepp och jämställdhet. 
En aspekt som är förtydligad är lekens mycket viktiga roll i förskolan. 
För att barnen ska nå en ökad måluppfyllelse måste personalen vara 
förtrogen med sitt uppdrag. Ett resultat av förändringen är också ny 
arbetslag på alla avdelningar. För att nå högre måluppfyllelse måste tid 
läggas på att arbeta samman arbetslagen.

Hur ges barnen/elever möjlighet till inflytande i verksamheten? Jag 
pratade om förhållningssätt och tidigare och det är extra viktigt med de 
små barnen. Hur Får jag möjlighet att yttra min vilja, vad är lämpligt 
utifrån ålder? Den här punkten finns med i vår kvalitetsredovisning 
(Barns inflytande) där avdelningarna beskriver hur det tänker och jobbar 
med detta. Många avdelningar jobbar med olika typer av barnintervjuer 
för att kartlägga hur barnen trivs och vad de är intresserade av just nu. 
Stor vikt läggs också vid vardagssamtalen där det största arbetet runt 
detta bedrivs. Här är pedagogerna det viktigaste verktyget vi har. 
Höstterminen är särskilt planerad för att jobba mot detta mål, kartlägga 
barngruppen för att fånga intressen och trivsel på förskolan.
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Hur arbetar du för att uppnå målen i styrkorten i alla 4 perspektiv? 
Medborgar/kund:
Föräldraenkät:
Hur nöjd är jag med mitt barns förskola? Sammantaget ligger vi på 5,3 i 
en 6-gradig skala.
Avvikelser:
Hur nöjd är du med hur dina lokala politiker lyssnar på föräldrarnas 
synpunkter om förskolan? Sammantaget ligger vi på 1,0 i en 6-gradig 
skala.
Normer och värden ca 4,8 av 6-gradig skala.
Tittar man på specifika frågor kan man se lite mera.
Hur verksamheten arbetar med diskriminering och annan kränkande 
behandling? Sammantaget ligger vi på ca 3,5 i en 6-gradig skala. 
Godkänt men tänker att vi bör vara tydligare med föräldrar att vi jobbar 
mot detta mål dagligen.

Erbjuda högkvalitativ verksamhet.
Här har personalen satt kriterierna.
• Trygga barn och föräldrar
• Att kunna tillgodose alla barns behov
• Att jobba utifrån läroplanen och göra ett gott pedagogiskt arbete 
• Bra bemötande! Skapa goda relationer.
• Alla har ett gemensamt och eget ansvar för att skapa en god 
           kvalitet i förskolan

Ekonomi:
Se över vikarieanskaffning:
Upprätta rutiner för en fungerande vikarieanskaffning. Samordnare har 
ett tydligare uppdrag med att samordna resurser i huset innan vikarie 
beställs.

Mål medarbetare: ”Öka välmåendet i verksamheten för alla”:
Utifrån en enkät bland medarbetarna gjord i juni har vi valt följande mål. 
Varje hus har sedan förtydligat hur vi kan öka måluppfyllelsen på detta:

Jag upplever att jag kan släppa arbetet när jag kommer hem: 40 % 
upplever att de inte kan släppa arbetet när de kommer hem. 60 % 
upplever att de kan släppa arbetet när de kommer hem.

Jag upplever att min arbetsbelastning är lagom:
60 % svarade att arbetsbelastningen inte var lagom
40 % ansåg att arbetsbelastningen var lagom

Hur arbetar du med integration? Det är viktigt att alla barn känner 
tillhörighet i sin grupp. Särskilt viktigt att man tänker barn på med 
funktionsvariationer, barn med annat modersmål m.fl. Det ingår i 
förskolans uppdrag att se till alla barns bästa.  För föräldrar som just 
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kommit till Sverige är det extra viktigt med att de får tid och hjälp att 
klura ut hur saker fungerar. 

Hur arbetar du med barn/elever att berätta om utsatthet? Inte en 
helt lätt fråga när barnen är 1-4 år. För att barn ska kunna berätta är det 
viktigt med goda relationer mellan barn och pedagoger. Här är den 
viktigaste utgångspunkten vilket förhållningssätt man har. 

Hur arbetar du med rasism och rasistiska åsikter bland elever/barn 
och personal? Den möjlighet vi fick att åka till Lycksele och 
tillsammans jobba med detta ämne har varit mycket bra. Vi fick 
möjlighet att på ett djupare plan fundera kring mina egna värderingar. 
En bra start. För mig personligen är det viktigt som ledare att bryta 
diskussioner som bryter mot den värdegrund som är uttryckt i vår 
läroplan.

Hur ser sjukskrivningstalen ut och hur jobbar du med dem? Vi har 
ingen just nu som är sjukskriven under lång tid på heltid. Däremot några 
som är på deltid av olika anledningar. Att få ett hållbart arbetsliv med en 
arbetsbelastning som håller i längden är en utmaning.  Däremot är vi en 
grupp som är utsatt för många bakterier som gör att vi får fler kortare 
frånvarotillfällen.   

Hur arbetar du med entreprenöriellt lärande? Med små barn så 
måste vi jobba med de egenskaper som uppmuntrar kreativ tänkande 
och en tro på sig själv att våga prova olika saker. Fantasi, skapande 
och rörelse i olika former.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----
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§ 70 Dnr 2018.44/04

Riktlinjer och taxor inom förskola och fritidshem

Malå kommuns taxor och riktlinjer har haft ungefär samma utformning 
under de senaste åren. Nya bestämmelser har genomförts och infogats 
i dokumentet med mindre ändringar. Med tiden har den blivit svår att 
tolka och förstå för vårdnadshavare och personal. Malå kommun deltar i 
Skolverkets satsning för nyandlända. En av insatserna är att titta över 
våra skrivna dokument för att underlätta för vårdnadshavare till 
nyanlända barn och elever att kunna förstå hur vårt samhälle är 
uppbyggt och vilka rättigheter och skyldigheter som finns. Med detta 
som utgångspunkt har ett arbete genomförts för att utforma ett tydligare 
dokument. Förarbetet är gjort av förskolechef, rektor samt 
representanter för verksamheten.

Under förarbetet diskuterades särskilt frågan om skillnaden i 
skrivningen för allmän förskola och skrivningen om barn vars föräldrar 
är arbetsösa eller föräldralediga.

I skollagen kapitel 8 finns följande formuleringar om erbjudande av 
allmän förskola samt erbjudande av förskola vid föräldraledighet och 
arbetslöshet.

4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år 
erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer 
av 5-7 §§.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och 
med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 
15 timmar i veckan

I paragraf 6 finns ingen skrivning om antalet timmar men i andra 
dokument står att det ska vara kontinuitet i barnens vistelsetid på 
förskolan.
En omvärldsanalys inom Västerbotten och närliggande län visar att 
kommuner gör olika i denna fråga. Några kommuner har samma tider 
och regler kring lov som allmän förskola, en del lägger in en högre 
avgift för vårdnadshavare under lovveckor och i några kommuner har 
vårdnadshavare även möjlighet att nyttja förskola vid skolans lov.

Vårt förslag är att samma regler ska gälla vid allmän förskola samt för 
barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga.

Malå kommuns nuvarande taxa för barnomsorg inom förskola och 
fritidshem har riktlinjen att för att få anmäla sig till kommunens 

6



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-06

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

barnomsorgskö krävs det att vårdnadshavaren är folkbokförd i Malå 
kommun. 
Detta är ibland ett problem även för verksamheten. När vårdnadshavare 
hör av sig och snabbt behöver en barnomsorgsplats har verksamheten 
inte kunnat planera för detta och följden blir då att vårdandshavare får 
vänta ett tag, dock som längst 4 månader som är det lagstadgade 
kravet.
Ny skrivning föreslås där det är möjligt att ansöka om plats innan 
vårdnadshavare är skriven i kommunen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria Larssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Barn 1-5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga, har rätt till förskola 15 tim./veckan och tiderna följer då 
grundskolans läsårstider. Detta innebär att när skolan har studiedagar 
och lovdagar ska barnet vara ledigt från förskolan.  
Tiden läggs ut enligt följande:
• Alternativ 1 - 5 dagar à 3 timmar, kl.08.30-11.30 
• Alternativ 2 - tisdag, onsdag, torsdag, kl.08.30-13.30 

Efter ansökan hos förskolechef om särskild prövning kan andra tider bli 
aktuella. Dessa timmar debiteras med ordinarie timtaxa. Vid erbjudande 
om tillfälligt arbete eller om annat behov uppstår tag kontakt med 
personalen.

Nuvarande text:
Alla som behöver barnomsorg inom en fyramånaders period och är 
folkbokförda i Malå kommun placeras i samma kö. 
Förslag på ny text:
Alla som behöver barnomsorg inom en fyramånaders period placeras i 
samma kö. Vid erbjudande om placering ska vårdnadshavare vara 
folkbokförd i Malå kommun alternativt ha medgivande om finansiering 
från hemkommun.

För att underlätta för vårdnadshavare föreslås också att regler runt 
fridshemmen förläggs samlat på ett ställe i dokumentet. 

Övriga förändringar av skrivningarna i Taxor och riktlinjer är 
omformulerade.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Barn 1-5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, har 
rätt till förskola 15 tim./veckan och tiderna följer då grundskolans 
läsårstider. Detta innebär att när skolan har studiedagar och 
lovdagar ska barnet vara ledigt från förskolan.  

          Tiden läggs ut enligt följande:
          • Alternativ 1 - 5 dagar à 3 timmar, kl.08.30-11.30 
          • Alternativ 2 - tisdag, onsdag, torsdag, kl.08.30-13.30 

- Efter ansökan hos förskolechef om särskild prövning kan andra 
tider bli aktuella. Dessa timmar debiteras med ordinarie timtaxa. 
Vid erbjudande om tillfälligt arbete eller om annat behov uppstår 
tag kontakt med personalen.

- Nuvarande text:
          Alla som behöver barnomsorg inom en fyramånaders period och            
          är folkbokförda i Malå kommun placeras i samma kö. 
          Förslag på ny text:
          Alla som behöver barnomsorg inom en fyramånaders period   
          placeras i samma kö. Vid erbjudande om placering ska  
          vårdnadshavare vara folkbokförd i Malå kommun alternativt ha  
          medgivande om finansiering från hemkommun.

- För att underlätta för vårdnadshavare föreslås också att regler 
runt fridshemmen förläggs samlat på ett ställe i dokumentet. 

- Övriga förändringar av skrivningarna i Taxor och riktlinjer är 
omformulerade.

-----
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§ 71

Information om gymnasievalet

Studie- och yrkesvägledare Oskar Sjölund informerade om hur elever i 
gymnasieskolan har valt i åk 1 samt hur det ser ut i övriga årskurser 
inom gymnasieskolan.

• 30 % av ”Malå-elever” som går på Nationellt program går 
studieförberedande program (åk 1-3 okt 2017)

• 34 % av ”Malåelever” som går på Nationellt program åk 1 2018 
går studieförberedande program

• Nationellt - De tre största programmen i gymnasieskolan är 
samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet 
och ekonomiprogrammet. Tillsammans utgör dessa program 48 
procent av elevunderlaget i gymnasieskolans nationella program.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----
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§ 72 Dnr 2018.45/04

Internbudget 2019

Internbudget 2019 har sammanställts och utifrån ett politiskt uppdrag 
presenteras en balanserad budget. 

 
Den presenterade budgeten utgör ett kommande scenario. Internbudget 
2019 kommer att bli utmanande för verksamheten att följa på grund av 
extra omkostnader i t.ex. tillfälliga lokaler för förskolan, simundervisning 
på annan ort, fler elever med annat modersmål mm.
Förslaget är könsneutralt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Internbudget 2019 fastställs.

BESLUT

- Internbudget 2019 fastställs.

-----
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§ 73 Dnr 2018.46/04

Investeringsbudget 2019

Investeringsbudget 2019 är beslutad och uppgår till 1275 tkr. Medlen 
önskas bli fördelade enligt nedan:

Ombyggnation C-huset 600 tkr
Utbyte klassrumsmöblering 175 tkr
Möblering mm förskolan 250 tkr
Utemiljö skola/förskola 250 tkr
Summa          1275 tkr

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Fördelning av investeringsmedel 2019 fastställs.

BESLUT

- Fördelning av investeringsmedel 2019 fastställs.

-----
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§ 74 Dnr 2018.47/60

Skolinspektionen - svar på föreläggande efter tillsyn 2018

Skolinspektionen gjorde under maj 2018 en regelbunden tillsyn av 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Tillsynen 
renderade i ett antal föreläggande inom 4 olika verksamhetsområden.
Malå kommun ska besvara Skolinspektionens tillsynsrapport senast 
2018-10-31.

Malå kommun har sett över sina rutiner och brister och har utifrån det 
arbetet formulerat ett svar till Skolinspektionen.
Svaret har beslutats av BoU presidium för att kunna skickas in i rätt tid.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtelse.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Svar till Skolinspektionen fastställs.

BESLUT

- Svar till Skolinspektionen fastställs.

-----
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§ 75 Dnr 2018.48/00

Sammanträdesdagar 2019

Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om sammanträdesdagar 
2019.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås ha sammansträdesdagar enligt 
följande:

19 februari
21 maj 
24 september
22 oktober
17 december

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar är planerade så 
att ev ärenden ska hinna förberedas för ex Kommunstyrelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2019 
fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2019 fastställs.

-----
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§ 76 Dnr 2018.49/00

BUN årsplanering 2019

Barn- och utbildningsnämndens arbete baseras på en årsplanering som 
ska vara samstämmig med övrig politisk verksamhet i kommunen samt 
med nämndens verksamhetsområde. Det ska möjliggöra att 
återkoppling från verksamheten till Barn- och utbildningsnämnden ska 
kunna ske på ett smidigt sätt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Årsplanering 2019 fastställs.

BESLUT

- Årsplanering 2019 fastställs.

-----
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§ 77

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 78 Dnr 2018.50/00

Information ärenden inför nästa möte

- Information handlingsplaner arbetsmiljö
- Information handlingsplaner styrkort
- Prognos på ekonomisk rapport
- Ekonomisk rapport januari – november 2018
- Läsårsplanering 2019/2020
- Överflyttning av investeringsmedel
- Styrkortsbeslut
- Processtöd för nyanlända
- Redovisning barn- och elevolycksfall/tillbud 2018
- Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
- Information - ärenden inför nästa sammanträde
- Kurser och konferenser
- Redovisning av delegationsbeslut
- Meddelande

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 79

Kurser och konferenser

Kurs/konferens Ort Tid

Information/fortbildning   Skellefteå 2018-11-14
i huvudmannens ansvar 
vad gäller vuxenundervisning

Marie Blomberg, barn- och utbildningschef informerade från 
skolchefsutbildning som hon går. Utbildningen har varit till Bonzano, 
Italien på en forskningskonferens. Temat för konferensen var ” 
Forskning till förmån för utbildning och samhälle”. Ca 2 700 deltagare 
från 71 länder representerade. 33 nätverk med olika 
forskningsområden. En stor bredd på innehållet. En del intressanta 
seminarier som riktade sig till rektorer och förskolechefer. 
Exempel på seminarier:

- Distribuera, gestalta och utvärdera skolledare i ett 
europaperspektiv.

- Dialog, mentorskap, coaching och använda uppdragsbeskrivning 
– verktyg för att förbättra utbildning.

- Effektivt ledarskap – Modeller och praxis för inkluderande 
utbildning.

Charlotte Hultdin informerade från på presidie- och 
skolchefskonferensen i Lycksele 181012.

Nationell Handlingsplan för digitalisering av skolväsendet.
#Skoldigiplan, ett gemensamt projekt mellan SKL och Skolverket.
Projektansvarig är Annika Agelil Genlott. 
Här kan man vara med i handlingsplanens process genom digitala 
deltagare i aktiva möten, genom referens grupper och rådslag från 
30okt.-12nov.
Vi fick vara med i ett rådslag vi som var i Lycksele genom Vote-it.
Ett stöd för skolans kommunala och fristående huvudmän att nå målen i 
den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.
Rapport ska lämnas till regeringskansliet 1 mars 2019.

Digitaliserings startegin har tre fokusområden, samtliga med flera 
delmål.

 Digital kompetens för alla i skolväsendet
 Likvärdig tillgång och användning
 Forskning och uppföljning kring digitaliserings möjligheter.
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R10 Fjärrundervisning
Våren 2018 upprättades en gemensam överenskommelse om 
fjärrundervisning:
Tobias Thomson och Linda Rudolfsson från R10 redogjorde.

 Moderna språk prioriteras
 Satsning samordning över kommungränserna.
 Gymnasiet prioriteras
 Storvilja att hjälpa varandra ska vara en självklarhet.
 Uppbyggd kunskap och erfarenhet i flera kommuner

Förslag till nästa år:
 Gemensamt avtal och policy
 Planera för utbildnings utbud
 Skapa kommunövergripande grupper men primärt samarbete 

mellan två kommuner åt gången.
 En tidsplan som sätter behörig fjärr före obehörig 

närundervisning.
 Prioritera fjärrundervisning i utvalda språk/ämnen och göra 

dessa grupper klara innan övrig schemaläggning.
 Gemensamma anställningar av språklärare (erbjuda heltid hos 

en huvudman)

Länk: Flera vägar in i läraryrket, Tobias Thomson redogjorde.
Huvudmannens roll och ansvar:

 Marknadsföra utb. till egen personal i kommunen
 Skapa förutsättningar för studier genom anpassning av arbete
 Gemensamma riktlinjer för kommuner kring villkor för 

studerande.
 Underlätta för studerande genom att tillhandahålla resurser för 

studiestöd (handledare och motsvarande) samt lokaler och 
utrusning vid behov.

 Samplanering med universitetet.

VIKTIGT
 Rekrytera, behålla och organisera!
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BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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§ 80

Meddelande

Kommunstyrelsen                 Upphävande av                                    
                                                                     kommunstyrelsens beslut -  
                                                                     Ekonomistyrning

                                 Redovisning av riktad   
                                 granskning av regler för  
                                 användande av Malå 
                                 kommuns fordon, 
                                 arbetsredskap och 
                                 drivmedelskort

 Fastställande av  
                                                kommunstyrelsens  
                                                sammanträdesdagar år  
                                                2019

               Kommunfullmäktige                                     Bestämmelser om 
                                                                                    ekonomiska förmåner

BESLUTSUNDERLAG

Se Marie Blombergs tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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