
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-10-03
(22)

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 8.00 - 13.25

Ajournering Kl 9.35 - 9.55 kaffe
Kl 10.25 - 10.35, kl 11.05 - 11.10
Kl 12.00 - 13.00 lunch

Beslutande Maria Stenberg (S)
Ylva Olofsson (S)
Mikael Abrahamsson (S)
Siv Stenberg (V), ersättare för Anna Harr (V)
Arne Hellsten (ML)
Matts Hällsten (ML)
Siv Johansson (ML), ersättare för Mats Gustafsson (ML)
Cecilia F Stenlund (L)

Frånvarande utan ersättare är Petter Lundström (V)

Övriga deltagande Jim Lundmark Göran Josefsson, räddningschef, § 139
Catrin Björck, sekr Gunnar Harr, kultur- o fritidschef, § 139
Johnny Holmqvist, v-samh ansv HVB-hem, § 143 Daniel Risberg, VD/Mabo, § 139
Lina Dahlbäck, ekonomichef, § 138 - 140 Ulrika Renström, sam förvaltn kn, § 134
Marie Blomberg, barn- o utbildningschef, § 139

Utses att justera Siv Johansson, ersättare Maria Stenberg

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, torsdag den 5 oktober 2017 kl 15.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 130 - 145
Catrin Björck

Ordförande

Mikael Abrahamsson

Justerande

Siv Johansson

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-10-03

Anslag sätts upp 2017-10-05 Anslag tas ner 2017-10-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 130

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 131

Ordföranden informerar

Mikael Abrahamsson och Jim Lundmark informerar om den nya kommu-
nallagen som träder i kraft vid årsskiftet. En att-göra-lista har tagits fram 
och visas på storbildskärmen och gås igenom. 

Kommunstyrelsens styrkort för 2019 tas upp i kommunstyrelsens sam-
manträde i oktober för information, och för beslut i novembersamman-
trädet. Styrkortet för 2019 ska inte omarbetas från 2018 års styrkort. Det 
länkas till kommunfullmäktiges styrkort, som gäller till mandatperiodens 
slut. Kommunstyrelsens styrkort 2019 kan eventuellt revideras senare, 
när det nya kommunfullmäktige är tillsatt efter valet i september 2018. 
Nämnder och bolagens styrelser handlägger sina styrkort på samma 
sätt.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

3



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Partn skap Inland/Akademi Norr, 
Jim L, Lina D, Anna-Karin H

Utdragsbestyrkande

§ 132 Dnr 2017.126/04

Justering av medlemsavgiften till Kommunalförbundet Partnerskap Inland 
- Akademi Norr, resursförstärkning

Malå kommuns medlemsavgift till kommunalförbundet uppgår till 
35 000 kronor per år. Vid direktionens möte den 20 - 21 februari 2017 
presenterades förslag på ny basorganisation för Kommunalförbundet; 
verksamhetschef 100 %, administratör 50 %, koordinator för flexibla hög-
skoleutbildningar 20 %, utbildningsmäklare 40 %. Sammantaget motsva-
rar det en lönekostnad på cirka 1,6 MKr. Direktionen föreslår att med-
lemskommunerna beslutar om justering av medlemsavgiften till kommu-
nalförbundet enligt nedan.

- att medlemsavgiften ökas med 5 % för 2018
- att efterföljande år ökas avgiften enligt Arbetskostnadsindex för arbeta-

re och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07, § 93 att återremittera ärendet 
till Anna-Karin Horney för ytterligare beredning.

Bedömning

Utvecklingsavdelningens bedömning är att Malå kommun följer direktio-
nens rekommendationer för justering av medlemsavgiften enligt presen-
terat förslag på ny basorganisation i Kommunalförbundet Partnerskap In-
land – Akademi Norr.

BESLUTSUNDERLAG

Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Se kommunstyrelsens protokoll, § 93/17.
Se Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Medlemsavgiften ökas med 5 % för 2018. Ef-
terföljande år ökas avgiften enligt Arbetskostnadsindex för arbetare och 
tjänstemän inom privat sektor (AKI).

BESLUT

- Medlemsavgiften ökas med 5 % för 2018. 

- Efterföljande år ökas avgiften enligt Arbetskostnadsindex för arbetare 
och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 133 Dnr 2017.182/73

Antagande av SKL:s rekommendation Kvalitet i särskilt boende för äldre 
nattetid

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid i särskilda boenden för 
äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kom-
muner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagare 
tagit fram en rekommendation. Bakgrunden är att regeringen våren 
2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för sär-
skilt boende för äldre. I stället för bemanningsföreskrifter valde rege-
ringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §). Där 
framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal 
ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att stötta kommunernas arbete 
med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende har SKL tagit fram denna re-
kommendation, där fyra områden som kräver ett särskilt fokus i förnyel-
se- och förbättringsarbetet anges:

1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap

SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende till-
lämpningen av rekommendationen. Följande stödinsatser planeras.

• Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel 
• Länsgemensamma dialoger 
• Workshops 
• Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer
• Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik.

Dokumentet har tidigare delgetts omsorgsnämnden, men SKL rekom-
menderar att dokumentet antas på kommunstyrelsenivå, bland annat ef-
tersom teknikutvecklingen bör samordnas med övriga verksamheter i 
kommunen.
 
Det blir allt svårare att rekrytera undersköterskor till äldrevården i Malå 
kommun, samtidigt som de äldre blir allt fler. Ett sätt att ändå möta be-
hoven hos de gamla är med ökad användning av välfärdsteknik. Genom 
att anta rekommendationen och delta i arbetet kan vi ta del av SKL:s 
och andra kommuners information och underlag, istället för att själva ar-
beta fram egna lösningar.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 98/17.

ON
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: 
SKL:s rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende för äldre antas.

BESLUT enligt omsorgsnämndens förslag

- SKL:s rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende för äldre antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 134 Dnr 2017.184/00

Yttrande över betänkandet Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritets-
politik (SOU 2017:60) – Kulturdepartementet

Sveriges Minoritetspolitiks mål är att ge skydd för de nationella minorite-
terna, stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja de historiska mi-
noritetsspråken så de hålls levande. Delområden har varit: 

- diskriminering och utsatthet
- inflytande och delaktighet
- språk och kulturell identitet.

Utifrån detta kom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
2010. En lagstiftning som utgår från rättigheter och inte behov.

Ny utredning har kommit som har haft till uppgift att analysera minori-
tetspolitiken, se över minoritetslagen och utreda några särskilda frågor. 
Utredningen ligger till grund för ny minoritetslag. Den nya utredningen 
har gjort två bedömningar vad gäller minoritetspolitikens övergripande 
inriktning och som kommer att påverka kommunerna. 

1. Minoritetspolitiken bör integreras bättre inom andra politikerområden. 

2. Utifrån delmålen bör det satsas mer på språk och kulturell identitet, 
språk revitalisering och ungdomars delaktighet bör prioriteras.

Bedömning

Den nya lagen medför en skärpning för alla kommuner i Sverige vad gäl-
ler arbetet med nationella minoriteter utifrån ett stärkt grundskydd, skyl-
dighet att samråda, se paragraf 4.2.2 och 4.2.3. För kommuner inom ett 
förvaltningsområde påverkas vi även av förslaget på förändringar i skol-
lagen och socialtjänstlagen gällande förskola och äldreomsorg, se 
paragraf 7.3 och 7.4, 7.5 samt 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 12.1

Frågor där lagförslaget ifrågasätts är paragraf 4.3.3, 4.3.5, 5.2, 12.5.

BESLUTSUNDERLAG

Se Ulrika Renströms tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till yttrande godkänns.

Kulturdepartementet
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03
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BESLUT

- Upprättat förslag till yttrande godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, KFN, MBN, Meni AB, 
Mabo AB

Utdragsbestyrkande

§ 135 Dnr 2017.175/10

Information om Medborgarlöften 2017 - 2018 - Polisen och Malå kom-
mun

Polisen och Malå kommun har arbetat fram medborgarlöften för 2017 
- 2018. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

9



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, KFN, MBN, Meni AB, 
Mabo AB, Region 8

Utdragsbestyrkande

§ 136 Dnr 2017.180/00

Fastställande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar år 2018

Kommunstyrelsen ska besluta om sammanträdesdagar för 2018.

Kommunstyrelsen föreslås ha sammanträden den

13 februari
27 mars

5 juni
4 september
2 oktober

13 november

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2018 fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2018 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 137 Dnr 2017.170/08

Redovisning av investeringsprojekt

Respektive projektledare lämnar redovisning och uppföljning av inves-
teringsprojekten för perioden januari – augusti år 2017.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KF

Utdragsbestyrkande

§ 138 Dnr 2017.171/04

Delårsrapport, januari - augusti 2017 - Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsrapport för tiden 
januari - augusti år 2017 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Delårsrapporten fastställs och överlämnas till 
kommunfullmäktige för delgivning/meddelande.

BESLUT

- Delårsrapporten fastställs och överlämnas till kommunfullmäktige för 
delgivning/meddelande.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2017-10-03
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§ 139 Dnr 2017.172/04

Delårsrapport, januari - augusti 2017 - Malå kommun

Delårsrapport för perioden januari - augusti 2017 för Malå kommun har 
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Delårsrapporten godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Delårsrapporten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen 2017-10-03

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 140 Dnr 2017.174/04

Budget - Skattesats 2018

Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande 
år.

Bedömning

Skattesatsen för 2018 ska vara 23,40 kr.

BESLUTSUNDERLAG

Se Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Skattesatsen för 2018 ska vara 23,40 kr.

Siv Stenberg (V): Skattesatsen för 2018 ska vara 23,65 kr.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Mikael Abrahamssons förslag.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Skattesatsen för 2018 ska vara 23,40 kr.

-----

RESERVATION

Siv Stenberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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§ 141 Dnr 2017.179/73

Återrapport till kommunfullmäktige - Översyn av riktlinjer för styrning och 
ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Malå kommun

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Malå kommun har PwC 
granskat styrning och ledning av biståndsbedömningen inom äldreom-
sorgen. Syftet med granskningen är att bedöma om omsorgsnämnden 
säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av biståndsbedöm-
ningen inom äldreomsorgen. 

Revisorernas sammanfattande revisionella bedömning är att omsorgs-
nämnden inte säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av bi-
ståndsbedömningen inom äldreomsorgen.

Följande rekommendationer föreslås av revisorerna.

 Omsorgsnämnden säkerställer att nya riktlinjer för biståndsbedöm-
ning inom äldreomsorgen arbetas fram, samt att syftet med dessa 
riktlinjer tydliggörs 

 Omsorgsnämnden säkerställer att handläggningsprocessen utformas 
så den ger förutsättningar för likabedömning och rättssäker handlägg-
ning inom äldreomsorgen 

 Omsorgsnämnden säkerställer att uppföljning i förhållande till fattade 
beslut om bistånd inom äldreomsorgen kan ske på ett strukturerat 
och systematiskt sätt 

 Omsorgsnämnden beslutar om vilken uppföljning och utvärdering av 
myndighetsutövningen inom äldreomsorgen som ska rapporteras till 
nämnden.

Omsorgsnämnden har under 2017 arbetat med riktlinjer för bedömning 
av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 
(SFS 2001:453).

Omsorgsnämnden har 2017-05-24 §, 55 fastställt riktlinjer för bedöm-
ning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänst-
lagen (SFS 2001:453)

Omsorgsnämnden har 2017-05-24 §, 55 beslutat att ge omsorgschefen i 
uppdrag att undersöka vilket planeringssystem som behövs för att sä-
kerställa att brukarna får den insats de beviljats och vad kostnaden blir 
för planeringssystemet. Ärendet tas upp i omsorgsnämndens samman-
träde den 20 september.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 56 att

- Kommunchefen får i uppdrag att tillse att riktlinjer för ändamålet ses 
över och rapporteras åter till kommunfullmäktige senast i oktober.

Bedömning

Bedömningen är att omsorgsnämnden har tagit hänsyn till revisorernas 
bedömning och sett över riktlinjerna.

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Återrapporten godkänns.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Återrapporten godkänns.

-----
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§ 142 Dnr 2017.181/00

Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2018

Kommunfullmäktige ska besluta om sammanträdesdagar för 2018.

Kommunfullmäktige föreslås ha sammanträden den

5 mars
23 april
25 juni
22 oktober

3 december

BESLUTSUNDERLAG

Se Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
2018 fastställs.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2018 fastställs.

-----
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§ 143 Dnr 2017.183/13

Mottagande av ensamkommande barn från andra kommuner till HVB i 
Malå

Malå kommun har sedan hösten 2013 haft ett avtal med Migrationsver-
ket om mottagande av ensamkommande barn, på HVB-hemmet Kom-
passen. I december 2014 tecknades ett utökat avtal som omfattade 16 
platser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd, och 7 platser 
för barn som sökte asyl.

I samband med denna utökning startades ytterligare ett HVB-hem, Co-
lumbusgården.

Hösten 2015 kom ett stort antal ensamkommande barn till Sverige. Mi-
grationsverket anvisade då barn utöver avtal till Malå. För att lösa boen-
defrågan startades ytterligare 2 HVB-hem i tillfälliga lokaler, Poseidon 
och Rodret. I december 2015 hade vi i Malå 36 asylsökande barn och 
19 barn med permanent uppehållstillstånd. Prognosen var att det skulle 
fortsätta att komma många fler barn, fördelningstalet för 2016 var 47 
asylplatser för Malå kommun. Omsorgnämnden tecknade nytt avtal med 
Migrationsverket om 33 asylplatser från den 1 januari 2016, och besluta-
de att uppdra till Malåbostaden AB att bygga mer ändamålsenliga HVB-
hem. 

Under 2016 beslutade Migrationsverket om en ny modell för fördelning 
av barn. Den nya anvisningsmodellen innebär att varje kommun tilldelas 
en viss andel av det totala antalet ensamkommande barn som kommer 
till Sverige. För Malås del är denna del 1 ‰ av de barn som kommer. 
Syftet var att få en jämnare fördelning över hela landet, och andelen är 
uträknad utifrån ett flertal kriterier bl a folkmängd och mottagande av ny-
anlända. Det är även ett utjämnande anvisningssystem. Migrationsver-
ket anvisar den kommun som har lägst måluppfyllelse av sin andel. 

Sedan togs politiska beslut av riksdagen som innebar att inströmningen 
minskade drastiskt. Under 2016 tog Malå kommun bara emot 2 ensam-
kommande barn. Detta innebar att planerna på nya HVB-hem lades på 
is, och omsorgsnämnden beslutade i september 2016, § 72 att avveckla 
ett boende, Poseidon. Denna planering har dock ändrats utifrån en 
brand på Columbusgården. Branden innebär att denna lokal ej kan nytt-
jas utan omsorgsnämnden har förlängt avtalet att hyra Poseidon året ut.

Den nya anvisningsmodellen och det faktum att allt färre barn kommer 
till Sverige i kombination med att många barn fyller 18 år under de när-
maste åren innebär att Malå kommun vid årsskiftet 18/19 inte kommer 
att ha underlag för ett fullt bemannat HVB-hem. Hela verksamheten 
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kommer då att behöva avvecklas. Malå kommun kommer att behöva kö-
pa platser till de barn som anvisas plats i Malå, eftersom bedömningen 
är att familjehem inte kan rekryteras i den omfattning som behövs.

Omsorgsavdelningen har sedan 2013 byggt upp en kompetens och ett 
kunnande kring denna verksamhet. Verksamheten har som mest gene-
rerat ca 40 statligt finansierade arbetstillfällen i Malå kommun. Det är 
troligt att detta är en bidragande orsak till att minskningen av invånaran-
talet i kommunen bromsats upp. Ett flertal av de barn som kommit till 
Malå har valt att vidareutbilda sig till våra bristyrken och utgör en allt 
större del av vår arbetskraftsförsörjning.

Det finns ett alternativ till nedläggning. Om Malå kommun erbjuder and-
ra kommuner i landet att ta över deras anvisningar, skulle vi kunna be-
hålla både arbetstillfällen och kompetens i kommunen. Att ta över anvis-
ningar innebär också att kommunen tar över de ekonomiska ersättning-
arna för barnen, vilket innebär fortsatta statsbidrag.

BESLUTSUNDERLAG

Se omsorgsnämndens protokoll, § 96/17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till omsorgsnämndens förslag, lydande: 
Omsorgsnämnden får erbjuda andra kommuner i landet att ta över de-
ras anvisade ensamkommande barn.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Omsorgsnämnden får erbjuda andra kommuner i landet att ta över de-
ras anvisade ensamkommande barn.

-----
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§ 144

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 
tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska re-
dovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommun-
styrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står 
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

ÄRENDE DELEGAT

Bevilja/avslå rese- och löneförskott upp Katrin Johansson
till 1 000 kronor

Anställning och lönesättning av personal Mari-Louise Lundqvist
efter samråd med personalchef

Anställning och lönesättning av personal Jim Lundmark
efter samråd med personalchef

Anställning och lönesättning av personal Marie Hedström
efter samråd med personalchef

Gallring av lövsly/buskar/skog i anslutning Lars Grundberg
till tomter, dock högst till ett belopp av
20 000 kronor (exkl moms) i varje enskilt 
fall

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

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

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

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

Beslut om revidering av attestantförteck- Jim Lundmark
ningen
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av delegationsbesluten god-
känns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----
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§ 145

Redovisning av meddelanden

Malå kommun Minnesanteckningar 170904 - 
Inriktningsbeslut om gymna-
siesamverkan Region 8

Malå kommun Yttrande över förslag till Läns-
transportplan för Västerbot-
tens län 2018 - 2029 - Region 
Västerbotten

Malå kommun/nämnderna Delårsrapporter januari - 
augusti 2017

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 170913
förmyndarnämnd

Partnerskap Inland – Akademi Norr Protokoll 170622.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Redovisningen av meddelandena godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelandena godkänns.

-----
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