
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26 (27)

Plats och tid Malå hotell, kl 14.30 - 16.12

Ajournering Kl 14.38 – 14.43 Utdelning av kultur- och ledarstipendium
Kl 14.44 – 15.19 Information från MENI om övertagandet av Tjamstan-
backarna
Kl 15.20 – 15.29 Information från kommunchefen om ny tjänsteorganisation
Kl 15.30 – 15.35 Paus 

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Mikael Abrahamsson (S), Kim 
Bergström (V), Lars Holmkvist (ML) vilka ersattes av Tobias Renst-
röm (S), Åke Wallgren (V) och Ethel Cavén (ML).

Frånvarande utan ersättare var Emil Stråhle (S), Åsa Gustavsson (L) 
och Ove Stenlund (S).

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan. 

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Inger Selin, sekr

Utses att justera Stefan Lundgren  och Charlotte Hultdin

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen måndagen den 2 november, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 66 - 86
Inger Selin

Ordförande

Joacim Eliasson

Justerande

Stefan Lundgren Charlotte Hultdin

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-10-26

Anslag sätts upp 2020-11-02 Anslag tas ner 2020-11-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-10-26 (27)

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

När-
varo

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

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

Summa 22
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 66

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Dagordningen godkänns med följande ändring.

* Punkt 21, ”Val av ledamot i Malå Energi- och Industri AB för tiden tom 
ordinarie bolagsstämma 2023” flyttas till punkt 22.

* Punkt 22, ”Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i Malå Energi- 
och Industri AB” flyttas till punkt 21.

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring.

* Punkt 21, ”Val av ledamot i Malå Energi- och Industri AB för tiden tom 
ordinarie bolagsstämma 2023” flyttas till punkt 22.

* Punkt 22, ”Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i Malå Energi- 
och Industri AB” flyttas till punkt 21.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Enhetschef utvecklingsavd, 
ledningsgruppen

Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 2020.121/00

Handlingsplan för integrationsarbete 2017 - 2019 - Slutrapport

Inflyttar- och integrationsservice på utvecklingsavdelningen har fått i 
uppdrag att i samarbete med kommunchefen slutrapportera Handlings-
planen för Integrationsarbete i Malå kommun 2017 - 2019 till kommun-
styrelsen. 

Kommunfullmäktige antog 2017-02-20, § 9 Handlingsplan för Integra-
tionsarbete 2017 - 2019.

Inflyttar- och integrationsservice har informerat i ledningsgruppen och 
begärt in uppgifter på vad som har gjorts och hur olika avdelningar lig-
ger till i sitt integrationsarbete. En sammanställning av de uppgifter som 
har inkommit från avdelningarna är gjord och därmed slutrapporteras 
denna handlingsplan. 

Alla avdelningsansvariga likväl som politiker har fått ett tydligt ansvar för 
att integrationsarbetet i Malå kommun systematiskt och effektivt ska im-
plementeras.

Handlingsplanen är könsneutral och strävar efter att belysa jämställdhet 
och inkludering och arbeta efter det.

BESLUTSUNDERLAG

Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 95/20.

JÄV

Ethel Cavén (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ären-
det, ingen ersättare träder in i hennes ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Infor-
mationen om ”Handlingsplan för integrationsarbete 2017 - 2019 – Slut-
rapport” godkänns.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Informationen om ”Handlingsplan för integrationsarbete 2017 - 2019 - 
Slutrapport” godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ethel Cavén

Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2020.122/13

Fastställande av Handlingsplan till Integrationsstrategin i Malå kommun 
2020 – 2023

Inflyttar- och integrationsservice på utvecklingsavdelningen har fått i 
uppdrag att skriva en ny handlingsplan till Integrationsstrategin. 

Handlingsplanen har arbetats fram av en styrgrupp av representanter 
för utbildningsavdelning, omsorgsavdelning och utvecklingsavdelning. 
Därtill har kultur- och fritidsavdelning, arbetsmarknadsenhet och kom-
munchef delgett sina synpunkter. 

I den nya handlingsplanen lyfts samarbetet genom nätverk och delaktig-
het av fler aktörer/invånare i samhället som en möjlig väg för att uppnå 
kommunens visioner och mål i integrationsarbetet; för ett inkluderande 
och välkomnade Malå. Det aktuella behovet av insatsområden ska prio-
riteras utifrån individernas behov och erfarenheter, nätverk, omvärlds-
bevakning etc. Handlingsplanens syfte är att bidra till ett mer aktivt in-
tegrationsarbete som bedrivs tillsammans för att stärka ”Malå med allt 
så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker” och 
som visar på kommunens ambition att utvecklas genom inkludering där 
alla invånare kan bidra.

Handlingsplanen är könsneutral och strävar efter att belysa jämställdhet 
och inkludering och arbeta efter det.

BESLUTSUNDERLAG

Ethel Cavéns tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 96/20.

JÄV

Ethel Cavén (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ären-
det, ingen ersättare träder in i hennes ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Hand-
lingsplan till integrationsstrategin i Malå kommun 2020 - 2023 fastställs.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Handlingsplan till integrationsstrategin i Malå kommun 2020 - 2023 
fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 69 Dnr 2019.131/87

Utredning om synliggörandet av den skogssamiska kulturen i Malå

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22 § 8 att uppdra till kultur- och 
fritidsnämnden att i samverkan med den samiska samrådsgruppen utre-
da hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-11-08, § 52 att kultur- och 
fritidschefen får i uppdrag att i samråd med den samiska samrådsgrup-
pen utreda hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras i Malå. 

Den samiska samrådsgruppen beslutade 2019-01-07 att genomföra en 
enklare intern nulägesanlys på verksamhetsnivå. Utöver denna upp-
muntrades invånare i Malå kommun att inkomma med förslag på hur 
den skogssamiska kulturen kan synliggöras under firandet av den sa-
miska nationaldagen 2019-02-06. Sammanfattningsvis visar nulägesa-
nalysen att vissa verksamheter i organisationen aktivt arbetar strate-
giskt med att synliggöra den samiska kulturen redan idag, medan andra 
inte arbetar med frågan alls eller genom omfattande stöd av samisk ko-
ordinator genomför för vissa punktinsatser. Idéer om exempelvis skap-
ande verksamhet och offentlig utsmyckning finns, men generellt saknas 
tid- och aktivitetsplaner med tillhörande budget för verkställande. Den 
samiska samrådsgruppen landade 2019-04-10 i ett förslag om att Malå 
kommun inför enprocentregeln och att Malå kommun arbetar för större 
kommunövergripande gestaltningsprojekt med extern finansiering, med 
särskild fokus på en kommunövergripande skulpturpark för att synliggö-
ra den skogsamiska kulturen. Enprocentregeln i Malå kommun anger 
att en procent vid Malå kommuns offentligt finansierade ny-, om- och 
tillbyggnationer ska avsättas för konstnärlig gestaltning, alltså att en li-
ten del av varje byggbudget omvandlas till offentlig konst. Förslaget 
återremitterades av kommunstyrelsen 2019-09-03, § 114 för ytterligare 
utredning av effekten av införandet av enprocentregeln.

Effekten ur ett socialt perspektiv:

Med offentlig konst skapas tankeväckande livsmiljöer. Det tillför ytterli-
gare dimensioner och levandegör rum för mänskliga möten. Konst upp-
manar människor att tänka och vrida på perspektiv. Den sår frön till ref-
lektion. Konst är delaktighet och blir till när den möter betraktarens ögon 
och erfarenheter. De offentliga miljöerna utgör viktiga gemensamma 
rum i samhället och är av stor betydelse för många människors vardag. 
Att själv skapa och kunna ta del av kvalitativ konst är en grundlagsfäst 
rättighet. Regeringsformens § 2 slår fast att den enskildes kulturella väl-
färd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksam-
heten. 

Samisk koordinator, enhets-
chef kultur
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Effekten ur ett ekonomiskt perspektiv:

Om enprocentregel varit gällande nedanstående år hade den möjliggjort 
investeringar i, och underhåll av, konstnärlig gestaltning i Malå kommun 
på totalt 318 667 kr.

En procent av ny-, om- och tillbyggnad av Malå kommuns fastigheter
År Alla fas-

tigheter
Investering 
under året

Investering 
under året

Investering 
under året

Investering 
under året

Totalt 1 
%

Verksam-
hetsfast

Fastigh för 
affärsverks

Publika 
fastigheter

Fastigh för 
annan verk-
samhet Totalt/år

14 87 319 2 677 972 3 202 395 1 082 791 1 768 704 8 731 862
15 33 239 2 050 872 456 875 209 346 606 811 3 323 904

16 22 362 435 304 942 739 737 364 120 798 2 236 205

17 45 032 4 180 785 322 402 4 503 187

18 130 716 10 404 721 1 800 000 701 111 165 756 13 071 588

*Ingen hänsyn har tagits till avyttringar och vilken sorts investering i fastigheterna det har 
gjorts. Det kan vara allt från fläktsystem till ombyggnad av väggar och tak, nya pumpar, ny 
fasad.

Förklaring
Verksamhetsfastigheter Skola, sporthall, Tjamstagården, kommunhuset, Walk in m m

Fastigh för affärsverk Vattenverk, reningsverk, ledningar, miljöstation m m

Publika fastigheter Gator o vägar, parkeringar, gatubelysning, parker m m

Fastigh för annan verks Kommunförrådet, gamla kommunhuset, busstation, Göta o 
Verner

För att synliggöra den skogssamiska kulturen bedöms inrättande av en 
kommunövergripande skogssamisk skulpturpark vara av stor betydelse. 
Det skulle vara en unik och tydligt märkbar insats. 

Genom enprocentregeln kan Malå vidare, som samisk förvaltningskom-
mun, få en mekanism som långsiktigt - år för år - säkerställer underhåll 
och att vårt offentliga rum löpande berikas med nya konstnärliga och 
existentiella kvaliteter. 

Konstens frihet och principen om armlängds avstånd är av stor vikt, nå-
got som måste värnas och beaktas. För att säkerställa den skogssamis-
ka kulturens synliggörande är ett väl sammansatt konstnärligt råd knutet 
till processerna, med representation från samisk samrådsgrupp i Malå 
kommun, väsentlig. 

Genom att synliggöra en mångfald, och med insatserna nämnda ovan 
förstärka synliggörandet av den skogssamiska kulturen, bedöms möj-
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

ligheten att stärka både platsen/livsmiljön och människans egna identi-
tet förbättras.

BESLUTSUNDERLAG

Kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 18/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 114/19.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll, § 20/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 101/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Ut-
redningen om hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras noteras. 
Malå kommun inför inte enprocentregeln om konstnärlig gestaltning i of-
fentliga rum. Samisk koordinator ges i uppdrag att i samarbete med be-
fintlig arbetsgrupp aktivt arbeta för att, med extern finansiering, möjlig-
göra inrättandet av en skogssamisk skulpturpark. 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. Arbetet med inrättandet av en skogs-
samisk skulpturpark följs upp i kommunstyrelsen första kvartalet 2021. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Utredningen om hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras note-
ras. 

- Malå kommun inför inte enprocentregeln om konstnärlig gestaltning i 
offentliga rum. 

- Samisk koordinator ges i uppdrag att i samarbete med befintlig arbets-
grupp aktivt arbeta för att, med extern finansiering, möjliggöra inrättan-
det av en skogssamisk skulpturpark. 

- Enhetschef för kultur ges i uppdrag att ta fram ett styrdokument som 
fastställer hur principen om en armlängds avstånd mellan det konst-
närliga skapandet och den politiska sfären ska upprätthållas. 

- Arbetet med inrättandet av en skogssamisk skulpturpark följs upp i 
kommunstyrelsen första kvartalet 2021.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 70 Dnr 2019.167/09

Medborgarförslag om fler grönytor i centrum

Ett medborgarförslag om att parkeringsytor ska omvandlas till grönytor 
för att få en grönare och trevligare miljö i centrum har inkommit. Med-
borgarförslaget lyder:

Jag har bott i Malå i snart fem år och har alltid tänkt på att kommunens 
invånare alltid, av tradition, varit bilberoende. Detta återspeglar sig i alla 
hårdgjorda ytor i kommunen (läs parkeringar). Tänk istället om vi kunde 
få en grönare och trevligare miljö i Malå centrum. Många av parkering-
arna är i dagsläget inte fullbelagda vilket i sig kan vara ett motiv till att 
omvandla någon av ytorna till något trevligare med mer grönstruktur/ 
träd/buskar/belysning. Det behöver inte på något sätt vara något avan-
cerat för att få en mer välkomnande och kreativ miljö i centrum. För-
utom att mer grönytor skapar rum för lek, rekreation och återhämtning 
så kan vi minska belastningen på kommunens dagvattennät. Även om 
det innebär små utgifter kan vi även på lång sikt spara in utgifter för 
plogning av dessa ytor vintertid. Grönytor kan även t ex användas som 
tillfälliga snöupplag vintertid för att minska transporterna och hålla gator 
”rena” från plogvallar etc.

För att få belägg för hur ofta parkeringarna används så skulle det vara 
intressant med en utredning om nyttjandegraden. Detta skulle i sin tur 
kunna vara ett underlag till en eventuell parkeringsutredning där centra-
la frågor som skulle kunna ställas är: ”Vilka nyttjar parkeringarna i cent-
rum (turism, handel, arbete etc), när nyttas de, finns belastningar vissa 
tidpunkter på året, hur kan vi tänka oss att behovet ser ut om fem-tio 
år?

Jag har inga förhoppningar om att detta förslag är prioriterat inom kom-
munen men vill ändå göra min röst hörd. Tänk på hur många delmål i 
Agenda 2030 som en omvandling (om än liten) som denna skulle kunna 
bidra med inom kommunen!

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2019-12-02, § 173.

Bedömning

Malå kommuns utseende/planering bör kontinuerligt uppdateras, därför 
bör förslaget tas med i plankommitténs arbete. 

BESLUTSUNDERLAG

Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 107/20.

Förslagsställaren, plankom-
mittén

9



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: 
Medborgarförslaget tas med i plankommitténs kontinuerliga arbete och 
anses därmed besvarat.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Medborgarförslaget tas med i plankommitténs kontinuerliga arbete och 
anses därmed besvarat.

-----
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§ 71 Dnr 2019.129/09

Medborgarförslag om att fixa till en badplats vid Malån

Ett medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en till badplats vid 
Malån, i närhet av Sjöparken, har inkommit. Medborgarförslaget lyder:

Fixa till en badplats vid Malån, vid Sjöparken eller vid scenen eller vid 
udden. En rejäl brygga med hopptorn, bänkar där man kan sitta och fi-
ka, grillplats, omklädningsrum och en enorm vattenrutschbana och en 
vattenskoterbana.

Motivering

Malå behöver en lättillgänglig och central samlingsplats för alla. En cen-
tral badplats skulle vara bra för hela samhället, besökare skulle gå på 
matställena. Den skulle också locka hit folk från andra kommuner. Om-
rådet är jättefint och Malås kommuninnevånare behöver få känna fram-
tidstro i dessa besparingstider.

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2019-10-21, § 149.

Bedömning

I dialog med tidigare kultur- och fritidschef framkommer att man tidigare 
har försökt att anlägga en badplats vid Sjöparken, men bottenförhållan-
dena gjorde att detta inte var genomförbart med rimliga medel. Malå 
kommun bör därför fortsättningsvis kraftsamla sina resurser på badplat-
sen vi har - Solviken.

BESLUTSUNDERLAG

Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 108/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Med-
borgarförslaget avslås.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Medborgarförslaget avslås.

-----
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§ 72 Dnr 2019.83/09

Medborgarförslag om lägre taxa vid kompostering

Ett medborgarförslag om att de som hemkomposterar får lägre avfalls-
taxa har inkommit. Medborgarförslaget lyder:

Idag blir det mer och mer viktigt att vi tänker på miljön. Ett sådant steg 
är bl a egen kompostering av avfall. Vi blir fler och fler som börjat kom-
postera och en morot för att få fler att göra detta, är att de som kompos-
terar får lägre taxa, då detta innebär mindre sophantering för kommu-
nen.

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2019-06-24, § 132.

Bedömning

Malå kommun har tagit beslut om att införa utsortering av matavfall 
2022-01-01. I detta arbete måste ny avfallsförordning samt ny taxa tas 
fram. Alla parametrar såsom hemkompostering kommer att tas med. 
Tills detta är gjort kommer inte avfallsförordning eller taxa att förändras.

BESLUTSUNDERLAG

Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 109/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Med-
borgarförslaget avslås.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Medborgarförslaget avslås.

-----
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§ 73 Dnr 2019.82/09

Medborgarförslag om kompostering på miljöstationen

Ett medborgarförslag om att göra iordning en kompost för trädgårdsav-
fall på miljöstationen har inkommit. Medborgarförslaget lyder:

Vi vill lämna in ett medborgarförslag gällande kompostering av träd-
gårdsavfall. Eftersom Trädgårdstippen inte hålls öppen under vinter-
halvåret vill vi att det ska göras i ordning en plats på miljöstationen för 
detta.

Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2019-06-24, § 131.

Bedömning

Nuvarande miljöstation är trång och inte lämpad för detta. När ny åter-
vinningscentral ska byggas får man titta på om detta är genomförbart.

BESLUTSUNDERLAG

Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 110/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Med-
borgarförslaget avslås.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Medborgarförslaget avslås.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck

Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2020.146/04

Delårsrapport, januari - augusti 2020 - Malå kommun

Delårsrapport för perioden januari - augusti 2020 för Malå kommun har 
upprättats av nämnder, bolag och administrativa avdelningen.

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 121/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Del-
årsrapporten godkänns.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Delårsrapporten godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 2020.134/04

Budget 2021 – Nya tekniska budgetramar 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20, § 30 att fastställa tekniska 
budgetramar 2021. Beslutet skulle ha tagits enbart av kommunstyrel-
sen, inte av kommunfullmäktige.

Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen utifrån 
resursfördelningsmodellen utarbetat förslag till nya tekniska budgetra-
mar för 2021.

Kommunstyrelsen har att fastställa nya tekniska budgetramar 2021 och 
föreslå kommunfullmäktige att upphäva sitt beslut 2020-04-20, § 30.

BESLUTSUNDERLAG

Budgetberedningens protokoll, § 10/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 122/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-20, § 30 upp-
hävs.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-20, § 30 upphävs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomienheten, Miljö- och 
byggnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2020.135/04

Budget 2021 - Nya budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 - 2024

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22, § 46 att fastställa budgetra-
mar 2021 samt budgetplan 2022 - 2024, och att till kommunstyrelsen 
och respektive nämnd ge delegation att under verksamhetsåret omför-
dela inom budgetramen.

Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, utifrån 
resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till nya budgetramar 2021 
samt budgetplan 2022 - 2024.

BESLUTSUNDERLAG

Budgetberedningens protokoll, § 11/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 123/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrel-
sens förslag lydande: Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 46 
upphävs. Upprättat förslag till nya budgetramar 2021 samt budgetplan 
2022 - 2024 fastställs. Till kommunstyrelsen samt miljö- och byggnämn-
den ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom budget-
ramen. 

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 46 upphävs.

- Upprättat förslag till nya budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 - 
2024 fastställs.

- Till kommunstyrelsen samt miljö- och byggnämnden ges delegation att 
under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Miljö- och byggchef

Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2020.126/21

Antagande av Översiktsplan samt fördjupning av Malå samhälle

Arbetet med Översiktsplan och fördjupad Översiktsplan (FÖP) har nu 
pågått under en längre tid.

Tidiga samrådsmöten med allmänheten har hållits i Malå samt i byarna 
Adak, Springliden, Rentjärn och Släppträsk. ”Stadsvandringar” rörande 
fördjupning av Malå samhälle har också genomförts liksom två work-
shops med kommunfullmäktiges politiker.

Möten har hållits med berörda tjänstepersoner för att ta fram förslag till 
mål och strategier för olika verksamhetsområden. Översiktsplanen har 
vid flera tillfällen hanterats i plankommittén.

Planförslaget har nu varit ute på granskning och inkomna synpunkter 
har sammanställts och bearbetats. En del synpunkter har föranlett änd-
ringar i planen medan andra inte har gjort det. Detta redovisas i gransk-
ningsredogörelsen.

På grund av en teknisk miss hade ett detaljplanerat bostadsområde 
ovanför Granstigen fallit bort i fördjupningskartan i samråds- och 
granskningshandlingarna, men finns nu med i antagandehandlingen. 

Planförslaget är nu redo för antagande. 

BESLUTSUNDERLAG

Elin Nilssons tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 125/20

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Över-
siktsplan för Malå kommun inklusive fördjupning för Malå centralort an-
tas. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Översiktsplan för Malå kommun inklusive fördjupning för Malå central-
ort antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2020.147/84

Övertagande av ägande och ansvar för anläggningarna Entré Malå och 
Nölviken samt revidering av Menis ägardirektiv

I ägardirektivet för Meni står det:

Bolaget har till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring ut-
vecklas till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun.

I dagsläget finns turistfrågorna på utvecklingsavdelningen och turistby-
rån på biblioteket. Dessutom finns en Info-point på ett externt företag.

Meni driver idag den alpina anläggningen, campingen och Laven samt 
har även för avsikt att överta Nölviken. Meni kommer även att driva ho-
tellet från 2021-09-01. Målsättningen är att hotellet ska bli navet i turist-
utvecklingen i Malå kommun.

I och med detta är huvuddelen av turism i Malå kopplat till Meni.

BESLUTSUNDERLAG

Meni AB:s protokoll, § 51/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 126/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag lydande: Menis 
ägardirektiv revideras, för att tydliggöra uppdraget med turistfrågor.

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Uppdraget redovisas vid första kommunfull-
mäktigesammanträdet 2021.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på Joacim Eliassons förslag och finner 
att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Därefter ställer ordförande proposition på Lennart Gustavssons tilläggs-
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

MENI AB, Jim Lundmark
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT 

- Menis ägardirektiv revideras, för att tydliggöra uppdraget med turistfrå-
gor.

- Uppdraget redovisas vid första kommunfullmäktigesammanträdet 
2021.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Nämnder och bolag

Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr 2020.142/00

Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda den

15 mars
26 april
28 juni
25 oktober
29 november.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 128/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyerlsens förslag lydande: Upp-
rättat förslag till sammanträdesdagar för 2021 fastställs.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2021 fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lars Holmkvist, löner, Jan B, 

Utdragsbestyrkande

§ 80 Dnr 2020.107/11

Avsägelse av politiska uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt 
ersättare i kommunstyrelsen

Lars Holmkvist (ML) avsäger sig i skrivelse uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäk-
tige har att godkänna avsägelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Avsägelsen godkänns.

BESLUT

- Avsägelsen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ruth Hellsten, löner, Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr 2020.152/11

Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden t o m 2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja en ny ersättare i kommunstyrelsen ef-
ter Lars Holmkvist (ML).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ethel Cavén (ML): Ruth Hellsten (ML) väljs till ersättare i kommunsty-
relsen för tiden t o m 2022-12-31.

BESLUT

- Ruth Hellsten (ML) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden t o m 
2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MENI, Ralf Linder, löner, Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr 2020.150/Diaplan.

Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i Malå Energi- och Industri 
AB

Ralf Linder (V) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Malå 
Energi- och Industri AB. Kommunfullmäktige har att notera informatio-
nen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MENI, Simon Morén, löner, 
Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr 2020.153/11

Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i Malå Energi- och Industri 
AB

Simon Morén (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Malå Energi- 
och Industri AB. Kommunfullmäktige har att notera informationen.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MENI, Simon Morén, löner, 
Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 84 Dnr 2020.155/11

Val av ledamot i Malå Energi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie 
bolagsstämma 2023

Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot i Malå Energi- och In-
dustri AB för tiden t o m 2022-12-31.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Simon Morén (V) väljs till ledamot i Malå Energi- 
och Industri AB för tiden t o m 2022-12-31.

BESLUT

- Simon Morén (V) väljs till ledamot i Malå Energi- och Industri AB för ti-
den t o m 2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MENI, Ralf Linder, löner, Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr 2020.154/11

Val av ersättare i Malå Energi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie 
bolagsstämma 2023

Kommunfullmäktige har att välja en ersättare i Malå Energi och Industri 
AB efter Simon Morén (V) för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Ralf Linder (V) väljs till ersättare i Malå Energi- 
och Industri AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.

BESLUT

- Ralf Linder (V) väljs till ersättare i Malå Energi- och Industri AB för ti-
den t o m ordinarie bolagsstämma 2023.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr Dnr/Diaplan.

Redovisning av meddelanden

Norsjö kommun/Trepartens ren- Protokoll 200928
Hållningsnänd

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 200916
förmyndarnämd

Kommunalförbundet Partnerskap Delårsrapport 200101-200831
Inland - Akademi Norr

Kommunalförbundet Partnerskap Protokoll 200917
Inland - Akademi Norr

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S):  Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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