
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-10-04 (34) 

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 15.10 
 
Ajournering Kl 09.55 - 10.15 Kaffe samt rundvandring i huset (ombyggnation, § 122) 
 Kl 11.35 - 11.40 
 Kl 12.00 - 13.00 Lunch 
 Kl 13.00 - 13.30 Söderberg & Partners informerar digitalt om pensioner 
 Kl 13.30 - 14.00 Anna-Karin Horney informerar om näringslivet i Malå 
 Kl 14.00 - 14.05 
 Kl 14.30 - 14.35 
 
Beslutande Lennart Gustavsson (V) 
 Siv Stenberg (V) 
 Petter Hultdin (V) 
 Britt-Marie Sellman (S), ersättare för Mikael Abrahamsson (S) 
 Charlotte Hultdin (S), ersättare för Ylva Olofsson (S), § 119-121, 123-139 
 Ruth Hellsten (ML), ersättare för Charlotte Hultdin (S), § 122 
 Jeanette Norberg (S) 
 Cecilia F Stenlund (L) 
 Stefan Lundgren (L), § 119-132, 134-139 
 Ruth Hellsten (ML), ersättare för Stefan Lundgren (L) § 133 
 Arne Hellsten (ML) 
 
Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Erik Lindblom, skolchef, § 122 
 Catrin Björck, sekr Elin Nilsson, miljö-/byggchef, § 122 
 Andrea Larsson, ekonom, § 120-121 Lisa Nilsson, kommunsekr, § 126-127 
 Angelica Edlund, VD Meni, § 121, 125 Ruth Hellsten (ML), ej tjg ers, § 119-121,123-132,134-139 
 Ella-Marit Pilto, avd chef/allm avd, § 122 Emelie Jonsson, prao-elev, föredragn § 120-122 
 John Olsson, socialchef, § 122 
 
Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Britt-Marie Sellman 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 oktober 2022, kl 13.00 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 119 - 139 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Lennart Gustavsson    
      
 Justerande     
  Cecilia F Stenlund    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-04 
 
Anslag sätts upp  2022-10-12 Anslag tas ner 2022-11-03 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 119     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
John Olsson, Ella-Marit Pilto, 
Jim Lundmark 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 120    Dnr 2022.169/04 
 
Delårsrapport, januari - augusti 2022 - Kommunstyrelsen 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för perio-
den januari - augusti år 2022 för kommunstyrelsens verksamhetsområ-
de. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Delårsrapport för perioden januari - augusti år 
2022 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. Sociala 
och allmänna avdelningen prognostiserar underskott och ska i nästkom-
mande kommunstyrelsesammanträde i november 2022 återkomma 
med åtgärder som vidtagits för att nå budget i balans. 
 
BESLUT 
 
- Delårsrapport för perioden januari - augusti år 2022 för kommunstyrel-

sens verksamhetsområde godkänns. 
 
- Sociala och allmänna avdelningen prognostiserar underskott och ska i 

nästkommande kommunstyrelsesammanträde i november 2022 åter-
komma med åtgärder som vidtagits för att nå budget i balans. 

 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Jim Lundmark, Elin Nilsson, 
Angelica Edlund 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 121    Dnr 2022.170/04 
 
Delårsrapport, januari - augusti 2022 - Malå kommun 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för perio-
den januari - augusti år 2022 Malå kommun. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Miljö- och byggavdelningen samt Malå Energi- 
och Industri AB prognostiserar underskott och ska i nästkommande 
kommunstyrelsesammanträde i november 2022 återkomma med åtgär-
der som vidtagits för att nå budget i balans. Delårsrapporten för perio-
den januari - augusti år 2022 för Malå kommun godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Miljö- och byggavdelningen samt Malå Energi- och Industri AB prog-

nostiserar underskott och ska i nästkommande kommunstyrelsesam-
manträde i november 2022 återkomma med åtgärder som vidtagits för 
att nå budget i balans. 

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Delårsrapporten för perioden januari - augusti år 2022 för Malå kom-

mun godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 122    Dnr 2022.90/28 
 
Ombyggnation för centraliserad administration samt införande av kund-
tjänst  
 
2020-10-15 hölls en MBL 11-förhandling där organisationsförändring, 
chefsstruktur och titulatur i den nya organisationen fastställdes. 2021-
03-15 började verksamheterna arbeta utifrån den nya tjänsteorganisa-
tionen och en chef för nya allmänna avdelningen tillika administrativ 
chef tillträdde. 
 
Som ett led i den nya tjänsteorganisationen har arbetet med att centrali-
sera kommunens administration och formaliseringen av en kundtjänst 
med en väg in för våra invånare påbörjats. Här samlas det administrati-
va stödet och verksamhetsstödet för kommunens olika verksamheter. 
Genom att stödresurserna samlas i en gemensam funktion ges ökade 
förutsättningar för en kostnadseffektiv och rationell administration som 
samtidigt genom samordning blir mindre sårbar. Vi får en ökad service 
och tillgänglighet till våra invånare. Inventering av kommunens all admi-
nistration har gjorts och risk- och konsekvensanalyser på verksamheter-
na är genomförda. Detta är även samverkat tillsammans med berörda 
fackförbund.  
 
En översyn och inventering av kommunens lokaler och kontor är påbör-
jad och en behovsanalys utifrån den nya verksamheten centraliserad 
administration är utförd. 
 
Kostnadsbild för ombyggnation 
 
Summa entreprenadkostnader 552 500 kr 
Oförutsett 20 % 110 500 kr 
Slutsumma exkl moms 663 000 kr 
 
Bedömning 
 
Resultatet av behovsanalysen visar på ett behov av att samla den cent-
rala administrationen samt att den är placerad i nära anslutning till den 
tilltänkta ”kundtjänsten”. Den samlade centraliserade administrationen 
ger en reducerad sårbarhet, kollegialt lärande och samlade resurser 
med hög kompetens och kunskap om kommunens olika verksamheter. 
Detta är en förutsättning för den kunskapsbank som behövs för att ge 
en service med hög kvalitet ut till kommunens invånare. 
 
Behovet är att flytta en del funktioner, dels från andra verksamheter 
men dels även inom den administrativa enheten. Det innebär att vi be-
höver skapa ett antal nya kontor och en kundmottagning. För att på ett  

  

Jim L, Ella-Marit P, Ebbe S 
B, Lina D
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

effektivare och bättre sätt tillvarata kommunens lokaler ser vi också ett 
behov av att standardisera bokningsbara kontor. 
 
Kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 behöver revideras med 
663 tkr. 
 
Ärendet bedöms könsneutralt och påverkar flickor/kvinnor och pojkar/ 
män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ella-Marit Piltos tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 36/22. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 78/22. 
Ella-Marit Piltos tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 60/22. 
 
JÄV 
 
Charlotte Hultdin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ruth Hellsten (ML) tjänstgör i hennes ställe. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Förslag till ombyggnation för centraliserad administration samt införan-
de av kundtjänst godkänns.  
 
Arne Hellsten (ML): Förslag till ombyggnation för centraliserad administ-
ration samt för kundtjänst godkänns inte. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Arne Hellstens förslag. 
 
BESLUT 
 
- Förslag till ombyggnation för centraliserad administration samt för 

kundtjänst godkänns inte. 
 
----- 
 
RESERVATION 
 
Lennart Gustavsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Lina Dahlbäck, Ella-Marit Pilto 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 123    Dnr 2022.157/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för 
kommunstyrelsen 2022. 
 
Det som tillkommit är: 
 
- Ombyggnation centraliserad administration och kundtjänst. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 64/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Förslag till ny investeringsplan för kommunsty-
relsen 2022 godkänns inte.  
 
BESLUT 
 
- Förslag till ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns 

inte. 
 
----- 
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§ 124    Dnr 2022.156/04 
 
Medfinansiering av genomförandet av lokal utvecklingsstrategi för Lea-
der Skellefteå Älvdal  
 
Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner står tillsammans bakom ansö-
kan som lämnats in om att få bilda nytt leaderområde i kommande pro-
gramperiod 2023 - 2027.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-29 att Malå kommun ska arbeta 
för en finansiering av leader i kommande programperiod enligt då pre-
senterat förslag och att beslut om medfinansiering fattas så snart en 
slutgiltig finansieringsbudget tagits fram.  
 
Leader Skellefteå Älvdals ansökan om att bilda leaderområde har nu 
prioriterats av Jordbruksverket och processen går därför vidare med an-
sökan om att få starta verksamheten. Denna ska lämnas in till Jord-
bruksverket senast den 15 oktober i år. Den inlämnade utvecklingsstra-
tegin för leaderområdet ska därefter kompletteras med bland annat be-
slut om den övriga offentliga medfinansieringen.  
 
Under våren uppmanades sökande områden att lämna in en budget-
prognos för hur stor budget som området kan ta emot. Leader Skellef-
teå Älvdal lämnade in en prognos om totalt 40 miljoner kronor.  
  
Av Jordbruksverkets beslut om prioritering framgår att Leader Skellefteå 
Älvdal kommer att tilldelas en budget på 32 006 982 kronor för fem år. 
Det är lägre än önskat, och något lägre än i förra programperioden. 
Däremot blir årlig snittbudget högre eftersom kommande period är fem 
år medan budgeten i föregående period fördelades på sju år. Budget-
omslutningen innebär att den medfinansiering som söks från kommu-
nerna och Region Västerbotten blir något lägre än vad som tidigare avi-
serats. 
 
En period om fem år innebär fem år när projektbeslut kan fattas och 
stöd fördelas. Leader Skellefteå Älvdal har därefter skyldighet att ha ett 
bemannat kontor under två år för avslutningsarbete. Leader Skellefteå 
Älvdals driftbudget kommer därför att sträcka sig fram till 2029. 
 
För att årligen få beslut om godkänd drift krävs att leaderområdet se-
nast den 31 maj varje år kan visa upp att en viss andel av den övriga of-
fentliga medfinansieringen är utbetald. Det är därför nödvändigt att övri-
ga offentliga finansiärer i form av kommunerna och Region Västerbot-
ten tydliggör i sina respektive medfinansieringsbeslut att beviljad finan-
siering kan betalas ut årsvis i förskott.  

  

Anna-Karin Horney, Maria I 
Larsson
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Ekonomi  
 
Jordbruksverket finansierar 67 % av budget, återstående 33 % ska fi-
nansieras med övrig offentlig medfinansiering. Medfinansiering söks en-
ligt nedan. Den procentuella fördelningen mellan Region Västerbotten 
och de berörda kommunerna är samma som i föregående programpe-
riod.  
 
Budgeten fördelas inte linjärt. Tyngdpunkten ligger under de första åren.  
 
Jordbruksverket 67,00 % 21 444 678 kr 
Region Västerbotten 12,00 % 3 840 838 kr 
Skellefteå kommun 17,20 % 5 505 201 kr 
Norsjö kommun 2,15 % 688 150 kr 
Malå kommun 1,65 % 528 115 kr 
  32 006 982 kr 
 
Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 
 
Programperioden är 2023 - 2027. Det är den period som projektstöd 
kan fördelas. Därefter ska ett bemannat kontor finnas t o m 2029 för av-
slutsarbetet. Slutligt beslut om medfinansiering måste nu kompletteras 
inför det fortsatta arbetet. 
 
Bedömning 
 
Leader är ett sedan tidigare erkänt och fungerande verktyg för lokal ut-
veckling. För att i praktiken möjliggöra ett arbete med de lokala utveck-
lingsområdena och prioriteringar som lyfts fram i Lokal Utvecklingsstra-
tegi för Malå kommun Malå - en attraktiv plats HÄR olikheter skapar ut-
vecklingskraft 2030 bedöms det vara av stor vikt att arbeta för en finan-
siering av ett leaderområde även inför den kommande programperio-
den. Nu har en slutgiltig finansieringsbudget tagits fram. Budgeten är 
lägre än vad som tidigare aviserats och bedöms inte påverka män-
niskor, oavsett könsidentitet, olika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 63/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Malå 
kommun medfinansierar genomförandet av utvecklingsstrategin för 
Leader Skellefteå Älvdal med totatalt 528 115 kronor, fördelat på  
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72 600 kr för 2023, 122 100 kr för 2024, 122 100 kr för 2025, 122 100 kr 
för 2026, 72 686 kr för 2027, 11 550 kr för 2028, 4 979 kr för 2029. 
Medfinansieringen sker med medel från verksamhet 228 - Bygdemedel. 
Malå kommuns årliga medfinansiering betalas i förskott vid årets början. 
 
BESLUT 
 
- Malå kommun medfinansierar genomförandet av utvecklingsstrategin 

för Leader Skellefteå Älvdal med totatalt 528 115 kronor, fördelat på 
72 600 kr för 2023, 122 100 kr för 2024, 122 100 kr för 2025, 122 100 
kr för 2026, 72 686 kr för 2027, 11 550 kr för 2028, 4 979 kr för 2029. 

 
- Medfinansieringen sker med medel från verksamhet 228 - Bygdeme-

del.  
 
- Malå kommuns årliga medfinansiering betalas i förskott vid årets bör-

jan. 
 
----- 
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§ 125    Dnr 2022.172/04 
 
Ansökan om byggnadskreditiv/lån om 4,9 mnkr för finansiering av upp-
rustning av Laven, renovering av hotellet samt åtgärder för Yxan 2 - 
Meni AB  
 
Malå Energi- och Industri AB har inkommit med en ansökan om ett 
byggnadskreditiv på 4,9 mnkr. I Malå kommuns reglemente står det att 
kommunstyrelsen kan bevilja byggnadskreditiv upp till 5 mnkr. 
 
Bedömning 
 
Byggnadskreditiv finns inte att upphandla längre men däremot finns 
vanliga lån (skillnaden mellan ett lån och byggnadskreditiv är att man i 
ett byggnadskreditiv kan lyfta olika belopp åt gången som sedan om-
vandlas till ett lån när allt ät klart). I detta fall kan kommunen upphandla 
mindre lån i omgångar om alla pengar inte behövs på en gång. 
 
Undertecknad bedömer att ett lån kan medges med tanke på behovet 
av fortsatta upprustningar av Laven och hotellet för att på sikt inbringa 
de intäkter en färdig anläggning har möjlighet till som täcker kostnader-
na på sikt. En förutsättning för att kunna hyra ut den nya delen av Yxan 
2 är att lokalen blir färdigställd. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Malå Energi- och Industri AB beviljas ett bygg-
nadskreditiv/lån på 4,9 mnkr.  
 
FÖRSLAG TILL TILLÄGG PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Arne Hellsten (ML): Kommunchefen får i uppdrag att till revisorerna lyfta 
frågan om Menis ekonomiska redovisning. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer proposition på Lennart Gustavssons förslag och 
Arne Hellstens tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
desamma. 

  

Meni AB, kommunchefen, 
ekonomichefen
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BESLUT 
 
- Malå Energi- och Industri AB beviljas ett byggnadskreditiv/lån på 4,9 

mnkr. 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att till revisorerna lyfta frågan om Menis 

ekonomiska redovisning. 
 
----- 
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§ 126    Dnr 2022.155/00 
 
Fastställande av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen och dess utskott  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27, § 31 att anta en ny politisk 
organisation som träder i kraft 2023-01-01. Nuvarande politisk organisa-
tion upphör 2023-01-01. Beslutet innebär att Malå kommun ska införa 
två nämnder - en utbildningsnämnd och en socialnämnd - samt ett ar-
betsutskott under kommunstyrelsen. Ett antal styrdokument måste där-
med fastställas, däribland ett nytt reglemente.  
 
Reglementet skickades ut på remiss till samtliga partier representerade 
i kommunfullmäktige. Svar inkom från Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet, Liberalerna och Malålistan. Baserat på remissvaren har nytt förslag 
till reglemente arbetats fram. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 61/22. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 18/22. 
Sociala utskottets protokoll § 25/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunsty-
relsen fastställs med följande ändring. På sida 5 under rubriken Ut-
skott, ska meningarna lydande ”Kommunstyrelsen väljer ledamöter och 
ersättare i utskottet från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och er-
sättare. Kommunstyrelsens ordförande är tillika arbetsutskottets ordfö-
rande, och kommunstyrelsens vice ordförande är tillika arbetsutskottets 
vice ordförande.” ändras till att lyda ”Kommunstyrelsen väljer ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande i utskottet från kommunstyrel-
sens ordinarie ledamöter och ersättare.”. Utskottets namn ändras till all-
männa utskottet. Reglementet träder i kraft 2023-01-01. 
 
Charlotte Hultdin (S): Bifall till sociala utskottets förslag lydande: Ge-
mensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrel-
sen fastställs med följande ändring. På sida 5 under rubriken Utskott, 
ska meningarna lydande ”Kommunstyrelsen väljer ledamöter och ersät-
tare i utskottet från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersätta-
re. Kommunstyrelsens ordförande är tillika arbetsutskottets ordförande, 
och kommunstyrelsens vice ordförande är tillika arbetsutskottets vice  
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ordförande.” ändras till att lyda ”Kommunstyrelsen väljer ledamöter, er-
sättare, ordförande och vice ordförande i utskottet från kommunstyrel-
sens ordinarie ledamöter och ersättare.”. På sida 14 under rubriken 
Sammansättning, ska meningen lydande ”Nämnden består av 5 leda-
möter och 5 ersättare.” ändras till att lyda ”Nämnden består av 7 leda-
möter och 7 ersättare.”. På sida 16 under rubriken Sammansättning, 
ska meningen lydande ”Utbildningsnämnden består av 5 ledamöter och 
5 ersättare.” ändras till att lyda ”Utbildningsnämnden består av 7 leda-
möter och 7 ersättare.”. Utskottets namn ändras till allmänna utskottet. 
Reglementet träder i kraft 2023-01-01. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Lennart Gustavssons förslag. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommun-

styrelsen fastställs med följande ändring. 
 

På sida 5 under rubriken Utskott, ska meningarna lydande ”Kommun-
styrelsen väljer ledamöter och ersättare i utskottet från kommunstyrel-
sens ordinarie ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsens ordförande 
är tillika arbetsutskottets ordförande, och kommunstyrelsens vice ord-
förande är tillika arbetsutskottets vice ordförande.” ändras till att lyda 
”Kommunstyrelsen väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande i utskottet från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och 
ersättare.”. 
 

- Utskottets namn ändras till allmänna utskottet. 
 
- Reglementet träder i kraft 2023-01-01. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Jim Lundmark, Jeanette Norberg 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 127    Dnr 2022.144/00 
 
Fastställande av kommunstyrelsens delegationsförteckning 
 
Socialtjänsten har haft tillsyn av länsstyrelsen gällande serveringstill-
stånd och det upptäcktes då att beslut om detaljhandel och servering av 
öl är delegerat till sociala utskottet trots att detta område har flyttats till 
miljö- och byggnämnden. Delegationsförteckningen måste därför revi-
deras. 
 
Följande beslut som varit delegerade till sociala utskottet tas bort på si-
da 11. 
 
• Beslut om att förbjuda detaljhandel med eller servering av öl enligt 9 

kap 19 § alkohollagen. 
 
• Beslut om att tilldela varning till den som bedriver detaljhandel med 

eller servering av öl enligt 9 kap 17 § alkohollagen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Sociala utskottets protokoll, § 24/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till sociala utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till kommunstyrelsens delegationsförteckning fast-
ställs. Tidigare fastställd delegationsförteckning upphör att gälla. 
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till kommunstyrelsens delegationsförteckning fast-

ställs. 
 
- Tidigare fastställd delegationsförteckning upphör att gälla. 
 
----- 
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Kommunstyrelsen 2022-10-04 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 128    Dnr 2022.146/10 
 
Antagande av nytt avtal mellan samverkande kommuner - Gemensam 
nämnd för drift av personalsystem  
 
Den gemensamma nämnden för drift av personalsystem föreslår kom-
munfullmäktige i Arvidsjaurs, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner att 
godkänna nytt samarbetsavtal, med giltighetstid 2023-01-01--12-31 då 
nuvarande avtal går ut vid årsskiftet. 
  
Behovet av förlängning baseras på att det pågår ett arbete med upp-
handling av nytt personalsystem inom Skellefteå kommun, ett arbete 
som kommer att pågå under 2023. Beroende på utfallet av upphand-
lingen kan förutsättningarna för kommande samarbete påverkas. Even-
tuella framtida samarbeten klarläggs under 2023. Malå kommun deltar i 
dagsläget i förstudien inför upphandlingsprocessen som leds av en pro-
jektorganisation inom Skellefteå kommun. 
 
För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna. 
 
Bedömning 
 
Utifrån den upphandling som ska ske och eftersom Malå kommun i 
dagsläget köper systemförvaltningstjänst inom samarbetsavtalet är det 
av största vikt att förlängning av samarbetsavtalet sker.  
 
Utfall från förstudie och inom upphandlingsprocessen kommer att indi-
kera områden som Malå kommun kommer att behöva ta ställning till 
framgent. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Inger Johanssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 65/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personalsys-
tem antas. Avtalet gäller 2023-01-01--12-31. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personal-

system antas. 
 
- Avtalet gäller 2023-01-01--12-31. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 129    Dnr 2022.158/00 
 
Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om dess sammanträdesdagar för 2023.  
 
Kommunfullmäktige föreslås ha sammanträden den 
 
13 mars 
24 april 
26 juni 
23 oktober 
27 november. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 67/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2023 
fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 

2023 fastställs. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Lisa Nilsson, Jim Lundmark, 
MBN, Meni, Mabo 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 130    Dnr 2022.159/00 
 
Fastställande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om dess sammanträdesdagar för 2023.  
 
Kommunstyrelsen föreslås ha sammanträden den 
 
21 februari 
28 mars 
7 juni 
3 oktober 
7 november. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 68/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2023 
fastställs. 
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2023 

fastställs. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2022-10-04 
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  Beslutsexpediering 
Lisa Nilsson, Jim Lundmark, 
MBN, Meni, Mabo 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 131    Dnr 2022.160/00 
 
Fastställande av utskottets sammanträdesdagar 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27, § 31 om en ny politisk organi-
sation innebär att det ska vara ett utskott som bereder ärenden till kom-
munstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen ska besluta om utskottets sammanträdesdagar för 
2023.  
 
Utskottet föreslås ha sammanträden den 
 
31 januari 
7 mars 
16 maj 
12 september 
17 oktober. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 69/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till utskottets sammanträdesdagar för 2023 fastställs. 
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till utskottets sammanträdesdagar för 2023 fastställs. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 
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  Beslutsexpediering 
Lisa Nilsson, Jim Lundmark, 
MBN, Meni, Mabo 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 132    Dnr 2022.161/00 
 
Fastställande av budgetberedningens sammanträdesdagar 2023 
 
Kommunstyrelsen ska besluta om budgetberedningens sammanträdes-
dagar för 2023.  
 
Budgetberedningen föreslås ha sammanträden den 
 
14 mars 
23 maj. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 70/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till budgetberedningens sammanträdesdagar för 2023 
fastställs. 
 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till budgetberedningens sammanträdesdagar för 

2023 fastställs. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 133    Dnr 2022.136/0909 
 
Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera angående etablerande av 
ett så kallat utegym i Sjöparken  
 
Lennart Gustavsson (V) m fl har inlämnat en motion om etablerandet av 
ett så kallat utegym i Sjöparken. Motionen lyder: 
 
”Sjöparken i Malå med bl a en lekpark är en oas. Ett s k utegym skulle 
ytterligare kunna utveckla Sjöparken. Med relativt enkla medel skulle fy-
sisk aktivitet kunna uppmuntras och göras lättillgänglig i och med Sjö-
parkens centrala läge. Exempel på utegym finns bl a i Bastuträsk.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås: 
 
Att Malå kommun inom ramen för investeringsbudget 2023 avsätter re-
surser för etablerandet av ett utegym i Sjöparken.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 220627 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Bedömning 
 
Förslaget att utveckla Sjöparken och uppmuntra till fysisk aktivitet är po-
sitivt. I dagsläget finns det ett utegym i fungerande skick i anslutning till 
konstgräsplanen. Enligt uppgift ägs det utegymmet av Tjamstavallen 
AB. 
 
Prisuppgift för ett mellanstort utegym har inhämtats och uppskattas till 
cirka 500 000 kr. Då utgör själva gymutrustningen i lärkträ 250 000 - 
300 000 kr och återstående del utgörs av markarbete/gjutning.  
 
Ett utegym kommer efter en etablering att behöva fortsatt tillsyn och un-
derhåll, vilket det i dag inte finns medel avsatta för. 
 
Bedömningen är att motionen avslås med motiveringen att det redan 
finns ett utegym som är tillgängligt för alla invånare i Malå, oavsett ålder 
och kön. Det befintliga utegymmet finns cirka 500 meter från Sjöparken. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Stefan Lundgrens tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 71/22. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

JÄV 
 
Stefan Lundgren (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ruth Hellsten (ML) tjänstgör i hans ställe. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: Motio-
nen bifalls. 
 
Cecilia F Stenlund (L): Motionen avslås. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Cecilia F Stenlunds förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING 
 
Den som bifaller Cecilia F Stenlunds förslag röstar ja. 
 
Den som bifaller Petter Hultdins förslag röstar nej. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ja-röster: Britt-Marie Sellman (S), Charlotte Hultdin (S), Jeanette Nor-

berg (S), Cecilia F Stenlund (L), Ruth Hellsten (ML) och 
Arne Hellsten (ML). 

 
Nej-röster: Lennart Gustavsson (V), Siv Stenberg (V) och Petter Hult-

din (V). 
 
Med 6 ja-röster och 3 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Cecilia F 
Stenlunds förslag. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Motionen avslås. 
 
----- 
 
RESERVATION 
 
Lennart Gustavsson (V), Siv Stenberg (V) och Petter Hultdin (V) reser-
verar sig mot beslutet till förmån för Petter Hultdins förslag. 
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§ 134    Dnr 2022.150/10 
 
Antagande av avsiktsförklaring - Flexiwaggon 
 
Malå kommun har fått frågan från ett logistikföretag, Flexiwaggon, som 
har nya lösningar för transporter längs järnvägen. Systemet bygger på 
att exempelvis biltransporter från kontinenten lastas på järnväg när de 
anländer till Sverige för att sedan transporteras norrut på järnväg där de 
kan lastas av var som helst tack vare specialvagnar som Flexiwaggon 
har. Biltransporten körs direkt upp på vagnen, kopplas in i eluttaget och 
chauffören tar plats i passagerarvagnen. Med skenande transportkost-
nader har denna Flexiwaggon och Inlandsbanan blivit allt mer aktuell. 
Transporter kan ske med testbilar men även fisk från Narvik, timmerbi-
lar/virke, dagligvaror med mera. Flexiwaggon håller nu på att bygga en 
visningsvagn och ett pilotprojekt ska igång med fem vagnar under 2023. 
Bolaget önskar en positiv respons på projektet från kommunerna efter 
inlandsbanan som ett led i att stärka deras möjlighet till finansiering. 
 
Bedömning 
 
Det är viktigt med innovativa lösningar för att säkerställa och stötta 
transportsektorns viktiga klimatomställning. Enligt Agenda 2030, Mål 9 
är innovation och teknologiska framsteg nyckeln till att finna hållbara 
lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bi-
drar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan 
bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara 
industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt 
att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.  
 
Utifrån detta ger vi vårt fulla stöd till utvecklandet och genomförandet av 
Flexiwaggon som produkt och koncept, som vi ser är helt rätt i tiden och 
kan bli en del av den framtida transportlösning som utvecklar vårt lokala 
och regionala näringsliv. Inte minst med tanke på inlandsbanan som ge-
nom detta koncept kan bli del av den pulsåder som krävs för att klara 
logistiken med tanke på alla de satsningar som idag görs i övre Norr-
land. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 62/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Letter of intent antas. 

  

Flexiwaggon
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BESLUT 
 
- Upprättat förslag till Letter of intent antas. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering 
Erik Lindblom, Ann-Chatrine 
Lundmark, Ulrika Renström, 
Viveka Eliasson 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 135    Dnr 2022.154/60 
 
Redovisning av kränkande behandling till huvudmannen 
 
Skollagen (6 kap 10 §) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan 
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin 
tur har skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Sådana anmäl-
ningar sammanställs av skolchef och redovisas för huvudmannen. 
 
Från och med den 1 januari till och med den 30 augusti 2022 har 23 an-
mälningar om kränkande behandling inkommit till utbildningsavdelning-
en. Samtliga 23 anmälningar finns inom grundskolans verksamheter. 
Jämför man med samma period 2021 har antalet ärenden blivit fler, från 
18 till 23. Det vanligast förkommande tillvägagångssättet är verbala 
kränkningar. Ökningen jämfört med samma period 2021 består främst 
av ett ökat antal anmälda kränkningar av fysisk karaktär. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 19/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande: 
Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns. 
 
----- 
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§ 136    Dnr 2022.171/04 
 
Information om projektplan för avsatta investeringsmedel - utredningar 
om äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillag-
ningsköket Grytan  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-14 att:  
 
- Investeringsmedel på 2 mnkr avsätts till utredningar av äldreboenden, 

simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillagningsköket (Grytan). 
 
Information om pågående utredningar gavs i kommunstyrelsen 2022-
03-29 och 2022-06-07. I projektplanen ingår nedanstående och efter att 
kommunfullmäktige antagit motionen om en utredning av ett bolag som 
innehåller hotellet, husvagnscamping och den alpina anläggningen in-
går den också. 
 
Utredning av lokalförsörjning inkl äldreboenden 
 
En arbetsgrupp arbetar med frågan. Kammarkollegiet har beviljat Malå 
kommun 22,5 mnkr för att samordna äldreboenden i kommunen. Arbe-
tet pågår i projektgruppen inklusive extern konsult. 
 
Utredning byggnation simhall/sporthall/utebad 
 
En arbetsgrupp arbetar med frågan.  
 
Samordnad fastighetsförvaltning 
 
En arbetsgrupp arbetar med frågan. PWC är anlitad för att göra utred-
ningen, material har tagits fram som PWC efterfrågat. 
 
Tillagningsköket Grytan 
 
Under ett flertal år har byggnaden och tillagningsköket genomgått flera 
underhållsåtgärder för att klara av de krav som ställs på ett tillagnings-
kök. Nu har det framkommit att vägs ände är nått både för tillagnings-
köket och byggnaden.  
 
Bildande av ett bolag som innehåller hotellet, husvagnscampingen 
och den alpina anläggningen 
 
En motion är inlämnad av socialdemokraterna om bildande av ett bolag 
som innehåller hotellet, husvagnscampingen och den alpina anlägg-
ningen. PWC är anlitad för att göra utredningen, material har tagits fram 
som PWC efterfrågat. 
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Bedömning 
 
I budgetförutsättningarna för 2022 var direktivet att utredningarna skulle 
vara klara i september 2022. Utredningarna pågår för fullt nu men kom-
mer inte att vara klara i september. Målsättningen är att kommunstyrel-
sen i november får en första inblick i de kalkyler som finns framtagna 
då. 
 
En projektplan är upprättad och informeras om under sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen kommer att bli informerad av arbetets gång i sina 
sammanträden. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 137     
 
Ordföranden informerar 
 
Malå hamnar i topp i Västerbotten när Svenskt Näringsliv rankar kom-
munernas företagsklimat. Inför kommande mandatperiod bör arbetet 
med politikens koppling till näringslivsfrågor tydliggöras. 
 
Prisutdelningen efter motionskampanjen genomförs vid kommunhuset 
2022-10-07 kl 11.00. 
 
En bolagsdialog genomförs 2022-10-11. Dialogen utgår ifrån ägardirek-
tiven och omfattar dialog om uppfyllelse av uppdrag och mål, visioner 
och utmaningar, väsentliga risker, uppföljning av granskningsrapporter 
och delårsrapporter samt åtgärder som vidtagits till följd av rapporterna 
under det gångna året samt frågor av större vikt.  
 
Seniormässan genomförs 2022-10-13. Mässan hålls i Missionskyrkans 
lokaler. Arrangörer är PRO och SKPF. 
 
PWC genomför en granskning av delårsbokslutet 2022-10-14. 
 
Här finns jobben genomförs vecka 45. Årets tema: Omställning, effekti-
visering och framtid - alla behövs! 
 
Hur ska vi hantera Laven? Analys och diskussion bör inledas. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 138     
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden, ut-
skott och tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa be-
slut ska anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kom-
munstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot 
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
ÄRENDE DELEGAT 
 
Övervägande av om beslut om umgänge Sociala utskottet 
eller hemlighållande av vistelseort enligt 
14 § 2 st 1 och 2 fortfarande behövs 
 
Beslut om omedelbart omhändertagande Sociala utskottets ordf 
 
Beslut om att ansöka till förvaltningsrätt Sociala utskottet 
om vård enl LVM 
 
Övervägande av om vård med stöd av 2 § Sociala utskottet 
LVU fortfarande behövs 
 
Beslut om tjänstledighet över 12 månader Allmänna utskottet 
 
2.6 Anställning och lönesättning av perso- Viveka Eliasson 
nal efter samråd med personalchef Maria Larsson 
 Stefan Lundgren 
 Marie Hedström 
 
Fastställande av personalhandbok Lars Ekberg 
 
Bevilja/avslå ansökan om tjänstledighet Lars Ekberg 
för enskild angelägenhet med bibehållna Inger Johansson 
löneförmåner under högst 10 arbetsdagar/ 
kalenderår för personal 
 
Bevilja/avslå ledighet med eller utan lön Lars Ekberg 
vid läkarbesök enligt AB 
 
Bevilja/avslå att helt eller delvis behålla Lars Ekberg 
lön under ledighet vid fackligt förtroende- Inger Johansson 
mannauppdrag enligt AB 
 
Bevilja/avslå rese- och löneförskott över  Inger Johansson 
1 000 kronor 
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6.1 Bevilja/avslå kulturbidrag samt fritids- Maria I Larsson 
bidrag inom fastställd budgetram 
 
Beslut om registreringslotteri Maria I Larsson 
 
Beslut om revidering av attestantförteck- Jim Lundmark 
ningen Lina Dahlbäck 
 
1.2 Fastställande av delegationsförteck- Jim Lundmark 
ningen på verksamhetsnivå 
 
4.11 Beslut om anstånd med betalning av Andrea Larsson 
skuld till kommunen, upp till 5 000 kronor 
i högst 3 månader 
 
4.1 Teckna, upphandla och anta anbud för Lina Dahlbäck 
övergripande avtal som gäller för alla kom- 
munens verksamheter (reseavtal, terminal- 
glasögon, kontorsmöbler, företagshälso- 
vård) 
 
4.10 Upptagande av lån inom av kommun- Lina Dahlbäck 
fullmäktige fastställd ram för total lånevo- 
lym 
 
4.12 Beslut om anstånd med betalning av  Lina Dahlbäck 
skuld till kommunen, upp till 50 000 kronor 
i högst 3 månader 
 
4.14 Omsättning av kommunens lån, d v s Lina Dahlbäck 
låna upp belopp motsvarande belopp på 
de lån som förfaller, samt lån inom ramen 
för internbanken 
 
Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg 
 
1.7 Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst Evelina Gustavsson 
enl Lagen om färdtjänst § 6 - 10 Charlotte Hultdin 
 Ulrika Grensell 
 Fredrik Iderström 
 
1.8 Bevilja/avslå ansökningar om riksfärd- Evelina Gustavsson 
tjänst enl Lagen om riksfärdtjänst § 4 - 7 Charlotte Hultdin 
 Ulrika Grensell 
 Fredrik Iderström 
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1.6 Förändring av fastställd kollektivtrafik Fredrik Iderström 
under året 
 
Brådskande ärende där kommunstyrelsens Lennart Gustavsson 
avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap 
39 § kommunallagen 
 
8.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd John Olsson 
 Jeanette Norberg 
 Stefan Lundgren 
 Mia Hultdin 
 Elisabeth Nordström 
 Angelica Mörtzell 
 Agnes Ljung 
 
8.2 Beslut om att återkräva ekonomiskt bi- Jeanette Norberg 
stånd enligt 4 kap 1 § SoL 
 
8.3 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver Jeanette Norberg 
försörjningsstöd Elisabeth Nordström 
 Angelica Mörtzell 
 Agnes Ljung 
 
8.6 Beslut om att inleda utredning Jeanette Norberg 
 Stefan Lundgren 
 Mia Hultdin 
 Angelica Mörtzell 
 
8.10 Beslut om att utredning inte ska för- Jeanette Norberg 
anleda åtgärd Mia Hultdin 
 Angelica Mörtzell 
 
8.11 Beslut om öppenvård John Olsson 
 Jeanette Norberg 
 Mia Hultdin 
 
8.15 Beslut om bistånd i form av vård Jeanette Norberg 
 Angelica Mörtzell 
 
8.18 Beslut om bistånd i form av försök/ Angelica Mörtzell 
Jourlägenhet 
 
10.1 Beslut om att inleda utredning om  Jeanette Norberg 
skäl för tvångsvård Angelica Mörtzell 
 
10.2 Besl om att utred inte ska inledas el- Angelica Mörtzell 
ler att påbörjad utredning ska läggas ned 
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11.1 Godkännande av faderskapsbekräf- Agnes Ljung 
telse 
 
11.9 Lämnande av upplysningar till Tings- Angelica Mörtzell 
rätt i vårdnads-, boende och umgänges- 
mål 
 
13.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst Ulrika Grensell 
 
13.2 Beslut om bistånd i form av särskilt Ulrika Grensell 
boende 
 
13.4 Beslut om bistånd i form av avlast- Ulrika Grensell 
ningsplats/växelvård m m 
 
13.5 Beslut om bistånd i form av plats i Ulrika Grensell 
dagverksamhet 
 
14.7 Beslut om bistånd i form av avlösar- Lena Holmgren 
service 
 
14.8 Beslut om korttidsvistelse utanför det Lena Holmgren 
egna hemmet 
 
14.11 Beslut om boende i bostad med sär- Lena Holmgren 
skild service för barn och ungdomar hos 
annan huvudman 
 
14.13 Beslut om daglig verksamhet Lena Holmgren 
 
16.27 Dödsboanmälan Agnes Ljung 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda. 
 
BESLUT 
 
- Delegationsbesluten är anmälda. 
 
----- 
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§ 139     
 
Redovisning av meddelanden 
 
Malå Energi- och Industri AB För kännedom. Beslut 

220621, § 30 - Yxan 2 - Lä-
gesrapport 

 
 För kännedom. Beslut 

220915, § 50 - Investe-
ringsbidrag Laven 

 
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd Beslut 220913, § 72 - Del-

årsrapport januari - augusti 
2022 

 
Malåbostaden AB Beslut 220914, § 30 - Del-

årsrapport 
 
Malå Energi- och Industri AB Beslut 220915, § 48 - Del-

årsbokslut 
 
Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 220607, 220914 
myndarnämnd 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Redovisningen av meddelandena godkänns. 
 
----- 
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