
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-04-26 (30)

Plats och tid Forum, kl 14.30

Ajournering 15.26 – 15.31, 15.50 – 15.56, 16.03 – 16.41

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Arne Hellsten (ML), Ethel 
Cavén (ML), Siv Stenberg (V), Charlotte Hultdin (S), Simon Morén 
(V), Emil Stråhle (S), Åsa Gustavsson (L), Marjet Gustavsson (V) och 
Ove Stenlund (S). Inga ersättare träder in i deras ställe.

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Inger Selin, kommunsekreterare
Johnny Önnerlöv, § 30

Utses att justera Stefan Lundgren och Anna Harr

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen måndagen den 3 maj , kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14 - 34
Inger Selin

Ordförande

Joacim Eliasson

Justerande

Stefan Lundgren Anna Harr

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-04-26

Anslag sätts upp 2021-05-03 Anslag tas ner 2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-04-26 (30)

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

När-
varo

§ 16
Ja Nej

§ 28
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

Lennart Gustavsson V X  X  X
Mikael Abrahamsson S X  X X
Arne Hellsten ML -  -  - - -
Anna Harr V X  X X
Jeanette Norberg S X  X X
Cecilia Festin Stenlund L X  X X
Petter Hultdin V X  X X
Roger Oskarsson S X  X X
Börje Stenlund ML X  X X
Lena Nyström V X  X X
Ylva Olofsson S X  X X
Stefan Lundgren L X  X X
Kim Bergström V X  X  X
Joacim Eliasson S X  X  X
Ethel Cavén Ingen ersättare ML -  -  - - -
Emil Högberg C X  X  X
Siv Stenberg Ingen ersättare V -  -  - - -
Jessica Höglund SD X  X  X
Charlotte Hultdin Ingen ersättare S -  -  - - -
Simon Morén Ingen ersättare V -  -  - - -
Emil Stråhle Ingen ersättare S -  -  - - -
Stefan Larsson ML    X  X  X
Åsa Gustafsson Ingen ersättare L -  -  - - -
Marjet Gustavsson Ingen ersättare V -  -  - - -
Ove Stenlund Ingen ersättare S -  -  - - -

Summa 16  15 1 4 12
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 14

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, ekonomi

Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2021.68/04

Fastställande av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkl riktlinjer 
för resultatutjämningsreserv - Malå kommun

Ekonomienheten har arbetat fram Riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning inkl riktlinjer för resultatutjämningsreserv för Malå kommun.

För att kunna avsätta del av 2020 års positiva resultat krävs att kom-
munfullmäktige fastställer dessa riktlinjer.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll § 30/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkl riktlinjer för resultatutjäm-
ningsreserv - Malå kommun fastställs.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkl riktlinjer för resultatutjäm-
ningsreserv - Malå kommun fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2021.57/04

Årsredovisning 2020

Allmänna avdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för 2020 
års förvaltning.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 31/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Års-
redovisning för 2020 års förvaltning för Malå kommun godkänns.

Petter Hultdin (V): Årsredovisning för 2020 års förvaltning för Malå kom-
mun godkänns med följande ändring. På sida 22, under rubriken 2.5.2.2 
Malå Energi & Industri ska meningen ”Kommunstyrelsen bedömer att 
bolaget har uppfyllt sitt uppdrag och hållit sig inom sina kommunala be-
fogenheter.” ändras till att lyda ”Kommunstyrelsen bedömer att bolaget 
inte har uppfyllt sitt uppdrag och hållit sig inom sina kommunala befo-
genheter.”.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som bifaller Petter Hultdins förslag röstar nej.

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Med 15 ja-röster och 1 nej-röst, vilket redovisas i sammanträdeslistan, 
bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag.

Jim Lundmark, ekonomi, Erik 
Lindblom, Ella-Marit Pilto, 
John Olsson, Elin Nilsson
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Årsredovisning för 2020 års förvaltning för Malå kommun godkänns.

-----

RESERVATION

Petter Hultdin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Johnny Salomonsson

Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2021.79/04

Revisionsberättelse för år 2020

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse där de föreslår att 
godkänna kommunens årsredovisning liksom bevilja ansvarsfrihet. Be-
viljandet av ansvarsfrihet samt årsredovisningen har blivit egna ärenden 
varför kommunfullmäktige här endast ska lyfta beslutet om att revisions-
berättelsen läggs till handlingarna.

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Revisionsberättelsen för 2020 års förvaltning 
och räkenskaper läggs till handlingarna. 

BESLUT

- Revisionsberättelsen för 2020 års förvaltning och räkenskaper läggs 
till handlingarna. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2021.75/Diaplan.

Beviljande av ansvarsfrihet år 2020 för kommunstyrelsen

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2020 där de 
föreslår att kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i dessa or-
gan beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

JÄV 

Lennart Gustavsson (V), Petter Lundström (V), Kim Bergström (V), 
Mikael Abrahamsson (S), Jeanette Hallin (S), Ylva Olovsson (S), Stefan 
Lundgren (L), Cecilia Festin Stenlund (L), Emil Högberg (C) och Stefan 
Larsson (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Ingen ersättare träder in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

BESLUT

- Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen beviljas an-
svarsfrihet för 2020.

-----

På grund av att justerare inte utsågs i ärendet tas ärendet åter upp i 
kommunfullmäktige 2021-06-28.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Miljö- och bygg

Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2021.76/Diaplan.

Beviljande av ansvarsfrihet år 2020 för Malå/Norsjö miljö- och bygg-
nämnd

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2020 där de 
föreslår att kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i dessa or-
gan beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Stefan Lundgren (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ingen ersättare träder in i hans ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Miljö- och byggnämnden och de enskilda ledamö-
terna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

BESLUT

- Miljö- och byggnämnden och de enskilda ledamöterna i styrelsen be-
viljas ansvarsfrihet för 2020.

-----

På grund av att jjusterare inte utsågs i ärendet tas ärendet åter upp i 
kommunfullmäktige 2021-06-28.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2021.42/10

Uppföljning av samtliga internkontrollplaner 2020

Styrelsen och nämnderna ska varje år upprätta en särskild plan för den 
interna kontrollen. Uppföljning av internkontrollplanen ska göras och 
ska innehålla omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt 
vidtagna åtgärder. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över samtliga 
nämnders verksamhet och har därmed ansvaret för den interna kontrol-
len på ett kommunövergripande plan och ska redovisa sammanställ-
ningen av rapporterna från föregående år till kommunfullmäktige senast 
i april månad.

Omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fri-
tidsnämnden upphörde 2020-06-30. Dessa tidigare nämnders verksam-
heter ligger från och med 2020-07-01 under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen – Uppföljning 
Miljö- och byggnämnden – Uppföljning

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 16/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 32/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Sammanställningen av styrelsens/nämndernas upp-
följning av internkontrollplaner godkänns.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Sammanställningen av styrelsens/nämndernas uppföljning av intern-
kontrollplaner godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Miljö- och byggnämnden, 
Malåbostaden AB, Malå Energi- 
och Industri AB

Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2021.56/04

Fastställande av Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i 
Malå kommun

För att planerings-, budget- och uppföljningsprocessen ska flyta under 
arbetsåret är det viktigt att alla inblandade - nämnder, styrelse, styrelser 
i kommunalägda bolag, enskilda politiker och tjänstemän - känner till 
när, hur och av vem olika beslut ska fattas, hur beslutsunderlag ska se 
ut, hur uppföljning ska gå till etc.

Styrprinciperna har uppdaterats utifrån den nya politiska organisationen 
med en kommunstyrelse med utskott.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 33/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Upprättat förslag till Styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen 
i Malå kommun fastställs.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till Styrprinciper för budget- och uppföljningsproces-
sen i Malå kommun fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2021.52/13

Information om verksamhet 600 - inflyttning och integration - samt bil-
dande av en kommunal styrgrupp

För att nå gemensamt uppsatta mål i strategin för integration saknas 
samsyn och samhandling på en övergripande tjänsteperson-/lednings-
nivå och tydlig styrning från politiken. Det övergripande arbetet bör kart-
läggas för att utvärdera kommunens arbete med mottagande och inte-
gration. Utvecklingsgruppen begärde information om integrationsarbetet 
i Malå kommun.

- Hur många omfattas av integrationsarbetet?
- Vilka kategorier?
- Hur mycket resurser (personal/pengar)
- Fördelning mellan insatser?

Framtagandet av information ledde till en sammanställning av det upp-
drag och arbete som utförs främst inom verksamhet 600 och delges 
härmed kommunstyrelsen för kännedom.

För en fullständig helhetsbild av integrationsarbetet i Malå kommun bör 
motsvarande genomlysning inhämtas från utbildningsavdelningen, ar-
betsmarknadsenheten, omsorgsavdelningen och arbetsförmedlingen.

När fullständig information tagits fram kan det övergripande arbetet 
kartläggas för att utvärdera kommunens arbete med mottagande och in-
tegration.

Bedömning

Rapporten resulterar i ett underlag till fastställandet av strategin för fort-
satt arbete med integration.

Ärendet är neutralt ur ett könsperspektiv och främjande ur ett integra-
tionsperspektiv.

BESLUTSUNDERLAG

Patrick Ströms tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 24/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 38/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Informationen noteras.

Ella-Marit Pilto
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Informationen noteras.

-----

13



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunchef, chef omsorgsavd, 
chef utbildningsavd, chef allmänna 
avd, integrationssamordnare

Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2021.51/13

Godkännande av Strategi för integration Malå kommun 2021 - 2025

Malå kommun har att anta en ny integrationsstrategi för att tydliggöra 
vad Malå kommun, utifrån ett helhetsperspektiv, vill med mottagandet 
och integrationen på kort och lång sikt 2021 - 2025. I samarbete med 
utbildningsavdelningen, sociala avdelningen samt utvecklings- och ar-
betsmarknadsavdelningen har strategin tagits fram för att tydliggöra och 
tillsammans arbeta för gemensamma mål.

Strategi för integration Malå kommun 2021 - 2025 visar på Malå - en at-
traktiv plats där olikheter skapar utvecklingskraft, en strategi som sam-
spelar och stärker arbetet med Översiktsplan (ÖP) och Lokala utveck-
lingsstrategin (LUS). Strategin ersätter den av kommunfullmäktige tidi-
gare fastställda Integrationsstrategi för Malå kommun.

Bedömning

Vår integrationsstrategi är utarbetad för att mottagandet av nyanlända 
och inflyttade till vår kommun likväl integrationen ska fungera på längre 
sikt. Det är viktigt att kommunen genom samsyn och samhandling, i 
samverkan med andra aktörer, arbetar långsiktigt med fokusområden.

Ärendet är neutralt ur ett könsperspektiv och främjande ur ett integra-
tionsperspektiv.

BESLUTSUNDERLAG

Patrick Ströms tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 23/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 39/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Strategi för integration Malå kommun 2021 - 2025 
godkänns. Tidigare fastställd Integrationsstrategi för Malå kommun upp-
hör att gälla.

BESLUT enligt allmänna utskottet/kommunstyrelsens förslag

- Strategi för integration Malå kommun 2021 - 2025 godkänns. 

- Tidigare fastställd Integrationsstrategi för Malå kommun upphör att 
gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, Lars Grundberg, 
Maria I Larsson

Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2021.27/86

Fastställande av Kulturpolitiskt ställningstagande

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 69 i ärendet ”Utredning 
om synliggörandet av den skogssamiska kulturen i Malå” att enhetschef 
för kultur ges i uppdrag att ta fram ett styrdokument som fastställer hur 
principen om en armlängds avstånd mellan det konstnärliga skapandet 
och den politiska sfären ska upprätthållas. Med utgångspunkt i och en-
ligt Kulturplan Region Västerbotten 2020 - 2023 har ett förslag utarbe-
tats.

Bedömning

Kulturens egenvärde och den konstnärliga friheten är vägledande och 
kulturen ska vara fri, dynamisk och ifrågasättande med ett mångfacette-
rat och kvalitativt utbud. Genom ställningstagandet ska principen om en 
armlängds avstånd mellan det konstnärliga skapandet och den politiska 
sfären säkerställas i Malå kommun. 

BESLUTSUNDERLAG

Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 20/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 41/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Kulturpolitiskt ställningstagande fastställs. Vid revide-
ring av befintlig Kultur- och fritidsplan integreras styrdokumentet Kultur-
politiskt ställningstagande.

BESLUT enligt allmänna utskottet/kommunstyrelsens förslag

- Kulturpolitiskt ställningstagande fastställs.

- Vid revidering av befintlig Kultur- och fritidsplan integreras styrdoku-
mentet Kulturpolitiskt ställningstagande.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lars Ekberg, Skellefteå kommun

Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2021.55/10

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 avtal, med giltighetstid 2021-07-31--2022-12-31, efter-
som nuvarande avtal går ut vid halvårsskiftet.

Avtalet förlängs mandattiden ut. För de deltagande kommunerna inne-
bär detta att efter 2022 års allmänna val tas samarbetet upp till ny vär-
dering.

Det som skiljer sig mot det nu gällande avtalet är att Malå kommun kö-
per den totala systemförvaltningen av lönesystemet från Skellefteå 
kommun - Skellefteå kommun tillhandahåller den totala systemförvalt-
ningen av lönesystemet. Vid årsskiftet 2021 görs en uppföljning av både 
omfattning och kvalitet av utförd tjänst. Omfattningen kan utifrån resultat 
av uppföljningen komma att ändras.

För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna.

BESLUTSUNDERLAG

Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 44/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upp-
rättat förslag till nytt avtal för gemensam nämnd för drift av personalsys-
tem antas. Avtalet gäller 2021-07-01--2022-12-31. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till nytt avtal för gemensam nämnd för drift av perso-
nalsystem antas.

- Avtalet gäller 2021-07-01--2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2021.47/04

Fastställande av sotningstaxa 2021

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 
2020 kommer sent eftersom avtalsrörelsen försköts p g a pandemin. 
Berörda kommuner uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna 
utifrån indexet.

Sotningsindex 2020 gäller fr o m 2020-04-01.

BESLUTSUNDERLAG

Miljö- och byggnämndens protokoll, § 6/21.
Kommunstyrelsens protokoll, 49/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till miljö- och byggnämndens/kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Upprättat förslag till sotningstaxa 2021 fastställs. 
Sotningstaxan träder i kraft 2021-06-01.

BESLUT enligt miljö- byggnämndens/kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till sotningstaxa 2021 fastställs.

- Sotningstaxan träder i kraft 2021-06-01.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2021.48/04

Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma år 2021

I ägardirektivet för Malåbostaden AB, under rubriken Ombud/represen-
tanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges arbetsordning, 
under § 47 Ombud framgår följande.

Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman 
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter 
framgår följande.

Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bo-
lag.

Enligt Malåbostaden AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på ordinarie 
bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorerna

MABO AB, Emil Stråhle/om-
bud, Ulf Oskarsson/represen-
tant
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

10. Val av revisor och revisorsersättare

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 18/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 50/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för 
Malåbostaden AB lämnas på punkten 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

12. senast fastställda styrprinciper antas

12. avkastningskravet om 1 % ska fullföljas

12. bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar.

BESLUT 

- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malåbostaden AB läm-
nas på punkten 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren beviljas

12. senast fastställda styrprinciper antas

12. avkastningskravet om 1 % ska fullföljas
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12. bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar.

-----
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Kommunfullmäktige 2021-04-26
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§ 28 Dnr 2021.49/04

Instruktion för ombud inför Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstäm-
ma år 2021

I ägardirektivet för Malå Energi- och Industri AB, under rubriken Om-
bud/representanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, under § 47 Ombud framgår följande.

Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman 
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter 
framgår följande.

Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bo-
lag.

Enligt Malå Energi- och Industri AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på 
ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behand-
ling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

 

MENI AB, Åke Wallgren/om-
bud, Stefan Lundgren/rep-
resentant
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9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorerna

10. Val av revisor och revisorsersättare

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 19/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 51/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för 
Malå Energi- och Industri AB lämnas på punkten 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

12. senast fastställda ägardirektiv antas

12. senast fastställda bolagsordning antas

12. senast fastställda styrprinciper antas.

12. avkastningskravet om 1 % ska fullföljas.

12. bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar

FÖRSLAG TILL TILLÄGG

Petter Hultdin (V): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå 
Energi- och Industri AB lämnas på punkten 12: 
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12. Utförlig rapport ska göras varför MENI inte klarat avkastningskravet 
2020.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på Mikael Abrahamssons förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

FÖRSLAGSORDNING PÅ TILLÄGGSFÖRSLAG

Ordföranden ställer proposition på Petter Hultdins tilläggsförslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

Omröstning begärs.

FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING

Den som bifaller Petter Hultdins tilläggsförslag röster ja. 

Den som avslår Petter Hultdins tilläggsförslag röstar nej.

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Med 4 ja-röster och 10 nej-röster, vilka redovisas i sammanträdeslistan, 
avslår kommunfullmäktige Petter Hultdins tilläggsförslag.

BESLUT 

- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå Energi- och In-
dustri AB lämnas på punkten 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren beviljas

12. senast fastställda ägardirektiv antas

12. senast fastställda bolagsordning antas

12. senast fastställda styrprinciper antas

12. avkastningskravet om 1 % ska fullföljas.

12. bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar
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-----

RESERVATION

Petter Hultdin (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggs-
förslag.
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Jim Lundmark, Lars Grundberg, 
Ella-Marit Pilto, Maria I Larsson

Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2021.41/10

Information om Kulturbidrag 2020

Malå kommun avsatte år 2020 medel som specifikt tilldelas föreningar 
med kulturell verksamhet. I kommunens budget fanns 140 000 kr an-
slagna för verksamhet 315 - Allmän kulturverksamhet, varav del gick till 
Utvecklingsbidrag, del till Snabbkultur och del till Kulturstipendiat. 

Under året beviljades fyra föreningar utvecklingsbidrag och sex före-
ningar snabbkultur. Utöver dessa bidrag delades Kulturstipendium ut. 
Totalt uppgick kostnaderna för detta till 122 771,20 kr för Malå kommun.

Enligt då gällande och nu gällande Regler för bidrag till föreningar och 
studieförbund, samt nominering av stipendiater i Malå kommun, senast 
fastställda av kommunstyrelsen 2020-11-10, § 158, kommer inga kultur-
bidrag för verksamhet som inte genomförts att återkrävas för utebliven, 
inställd eller omställd verksamhet på grund av coronaviruset, covid-19.

Bedömning

Pandemin har påverkat kulturlivet i stor utsträckning. Situationen för kul-
turverksamheter har påverkats dels av förordningen som reglerar större 
sammankomster som regeringen har beslutat om, eventuella beslut från 
länsstyrelserna i samma fråga och av Folkhälsomyndighetens föreskrif-
ter och allmänna råd för olika typer av verksamheter. Med bakgrund av 
detta kommer Malå kommun inte att återkräva kulturbidrag som utbeta-
lats till det lokala kulturlivet, trots utebliven, inställd eller omställd verk-
samhet.

BESLUTSUNDERLAG

Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 55/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Infor-
mationen noteras.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MENI, ekonomi

Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2020.197/25

Begäran om förhandsbesked om rätt att försälja fastigheten Yxan 2 
(Meni 41) - Malå Energi- och Industri AB

Malå Energi- och Industri AB begär förhandsbesked hos kommunfull-
mäktige att Menis styrelse äger rätt att försälja fastigheten Yxan 2 (Meni 
41).

BESLUTSUNDERLAG

Meni AB:s protokoll, § 91/20.
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 3/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 14/21.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 7/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 62/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Malå Energi- och Industri AB äger rätt att försälja fas-
tigheten Yxan 2 (Meni 41).

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Malå Energi- och Industri AB äger rätt att försälja fastigheten Yxan 2 
(Meni 41).

-----
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Erik Fängström, löner, Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2021.72/11

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Erik Kraft-Fängström (L) avsäger sig i skrivelse uppdraget som ersät-
tare i kommunfullmäktige.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Avsägelsen godkänns.

BESLUT

- Avsägelsen godkänns.

-----
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Kommunfullmäktige 2021-04-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ingela Westerlund-Svahn, löner, 
Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2021.77/11

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i Malåbostaden AB

Ingela Westerlund-Svahn (V) avsäger sig i skrivelse uppdraget som er-
sättare i Malåbostaden AB.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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Fredrik Iderström, löner, Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2021.78/11

Val av ersättare i Malåbostaden AB

Kommunfullmäktige har att välja en ersättare i Malåbostaden AB efter 
Ingela Westerlund-Svahn (V) för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 
2023.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Fredrik Iderström (V) väljs till ersättare i Malåbosta-
den AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.

BESLUT

- Fredrik Iderström (V) väljs till ersättare i Malåbostaden AB för tiden tom 
ordinarie bolagsstämma 2023.

-----
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§ 34

Redovisning av meddelanden

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 2021-03-10
förmyndarnämnd

Skellefteå kommun/Gemensam nämnd Årsrapport 2020
för personalsystem

Beslut 2021-03-05 § 11: 
Internkontroll 2020

Norsjö kommun/Trepartens renhållnings- Verksamhetsrapport till
nämnd  bokslut 2020

Protokoll 2021-03-09

Norsjö kommun Direktiv för budget 2022 
samt plan 2023-2024

PWC Grundläggande gransning:
Trepartens renhållnings-
nämnd

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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