
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-08-30 (5) 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 09.00 
 
Ajournering Kl 08.30 - 08.35 
 
Beslutande Lennart Gustavsson (V) 
 Siv Stenberg (V) 
 Petter Hultdin (V) 
 Mikael Abrahamsson (S) 
 Ylva Olofsson (S) 
 Jeanette Norberg (S) 
 Cecilia F Stenlund (L) 
 Stefan Lundgren (L) 
 Arne Hellsten (ML) 
 
 
 
Övriga deltagande  Jim Lundmark, kommunchef 
  Catrin Björck, sekr 
  Lisa Nilsson, kommunsekr, § 115 
 Charlotte Hultdin (S), ej tjg ersättare 
 
 
Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Stefan Lundgren 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 30 augusti 2022, kl 09.45 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 114 - 115 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Lennart Gustavsson    
      
 Justerande     
  Cecilia F Stenlund    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-08-30 
 
Anslag sätts upp  2022-08-30 Anslag tas ner 2022-09-21 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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§ 114     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns. 
 
----- 
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§ 115    Dnr 2022.20/04 
 
Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroen-
devalda i Malå kommun  
 
År 2022 är ett valår och Bestämmelser om ekonomiska förmåner till för-
troendevalda i Malå kommun ska därför prövas av kommunfullmäktige 
för de kommande fyra verksamhetsåren. Prövning ska ske senast i juni. 
Kommunfullmäktiges valberedning är beredningsorgan.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27, § 37 att återremittera ären-
det till kommunfullmäktiges valberedning. Bestämmelserna har skickats 
ut på remiss till samtliga partier/gruppledare representerade i kommun-
fullmäktige, och kommunfullmäktiges valberedning har arbetat fram ett 
nytt förslag till Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroende-
valda i Malå kommun.  
 
Förslag till ändringar:  
 
- Sysselsättningsgraderna under § 1 och § 17 ändras till 100 % och 40 

% av heltid.  
 
- Under § 3 tas månadsarvode för kommunstyrelsens andre vice ordfö-

rande bort.  
 
- Årsarvoden under § 4 (baserade på en del av inkomstbasbelopp, Ibb) 

ändras till följande. Kommunfullmäktiges ordförandes arvode höjs till 
0,44 Ibb. Kommunfullmäktiges vice ordförande får arvode på 0,14 Ibb. 
Utbildningsutskottet ändras till utbildningsnämnden. Miljö- och bygg-
nämndens ordförandes arvode höjs till 0,44 Ibb. Sociala utskottet änd-
ras till socialnämnden.  

 
- Under § 5 föreslås följande ändringar. Förtroendevald erhåller ett ar-

vode för sammanträde ett halvdagsarvode (600* kr) upp till 4 timmar, 
eller ett heldagsarvode över 4 timmar (1 200* kr). Per påbörjad timme 
utgår arvode på 150* kr. För sammanträde eller resor på lördag eller 
helgdag utgår arvode på 300* kr. *Timarvodet baseras på 35 % av in-
komstbasbeloppet per månad/165. 165 är en vedertagen beräknings-
nyckel för löner (antal arbetade timmar per månad). 

 
- Under § 18 ändras utbildningsutskottet till utbildningsnämnden, och 

sociala utskottet ändras till socialnämnden. 
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 2/22. 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 5/22. 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 7/22. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 70/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 37/22. 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 10/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Förslag till Bestämmelser om ekonomiska för-
måner för förtroendevalda i Malå kommun fastställs med följande änd-
ringar. Sysselsättningsgraderna under § 1 och § 17 ändras från 100 % 
och 40 % av heltid till 130 % av heltid. 
 
Ylva Olofsson (S): Förslag till Bestämmelser om ekonomiska förmåner 
för förtroendevalda i Malå kommun fastställs med följande ändringar. 
Under § 4 höjs årsarvodet till utbildningsnämndens ordförande till 0,38 
Ibb. 
 
Cecilia F Stenlund (L): Förslag till Bestämmelser om ekonomiska förmå-
ner för förtroendevalda i Malå kommun fastställs med följande ändring-
ar. Under § 5 fastställs halvdagsarvodet till 500 kronor och heldagsarvo-
det till 1 000 kronor. Timarvodet sänks till 125 kr/timme. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Ylva Olofssons förslag. 
 
Omröstning begärs.  
 
FÖRSLAGSORDNING VID UTSEENDE AV HUVUDFÖRSLAG OCH 
MOTFÖRSLAG 
 
Ordföranden fastställer att Ylva Olofssons förslag är huvudförslag. 
 
Ordföranden ställer Lennart Gustavssons och Cecilia F Stenlunds för-
slag mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Lennart Gus-
tavssons förslag till motförslag. 
 
FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING 
 
Ordföranden ställer proposition på Ylva Olofssons huvudförslag och 
Lennart Gustavssons motförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Ylva Olofssons förslag.  
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Förslag till Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendeval-

da i Malå kommun fastställs med följande ändringar. Under § 4 höjs 
årsarvodet till utbildningsnämndens ordförande till 0,38 Ibb. 

 
----- 
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