
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-22 (32)

Plats och tid Malå hotell, kl 13.00 – 14.51

Ajournering Kommunchefen inf om corona och ny tjänsteorganisation kl 13.06 – 13.19

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Arne Hellsten (ML), Emil 
Stråhle (S) och Ove Stenlund (S) vilka ersätts av Ethel Cavén (ML), 
Ulrika Bergstedt (S) och Tobias Renström (S).

Frånvarande utan ersättare är Anna Harr (V), Kim Bergström (V), 
Lars Holmkvist (ML) och Emil Högberg (C). 

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Inger Selin, sekr

Utses att justera Lena Nyström § 43–56, 58-65, Jeanette Hallin § 43-54, 56-65,
Stefan Lundgren § 55, 57 

Justeringens plats och tid  Kommunförvaltningen, måndag den 29 juni, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43 - 65
Inger Selin

Ordförande

Joacim Eliasson § 43-54,56-65 Börje Stenlund § 55

Justerande

Lena Nyström Jeanette Hallin Stefan Lundgren

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-06-22

Anslag sätts upp 2020-06-29 Anslag tas ner 2020-07-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-22 (32)

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

När-
varo

§ 48
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

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

Summa 21 15 6
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 43

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 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2020.87/04

Delårsrapport, januari - april 2020 - Malå kommun

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

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 56/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens beslut, lydande: 
Delårsrapporten för tiden januari-april år 2020 för Malå kommun god-
känns. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Delårsrapporten för tiden januari - april år 2020 för Malå kommun god-
känns. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2020.82/04

Budget 2021 - Skattesats 2021

Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande 
år.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 5/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 58/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Skattesatsen för 2021 ska vara 23,35.

BESLUT enligt budgetberednings/kommunstyrelsens förslag

- Skattesatsen för 2021 ska vara 23,35.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2020.83/04

Budget 2021 - Budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 - 2024

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, 
utifrån resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar 
2021 samt budgetplan 2022 – 2024.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 6/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 59/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 – 2024 
fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och respektive 
nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela inom bud-
getramen.

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Budgetramar 2021 samt budgetplan 2022 – 2024 fastställs enligt upp-
rättat förslag. 

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2020.85/04

Budget 2021 - Investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbudget-
plan 2022 – 2024

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen ut-
arbetat förslag till investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbud-
getplan 2022 – 2024.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 8/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 60/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbudget-
plan 2022 – 2024 fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrel-
sen och respektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret 
omfördela inom investeringsramen.

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Investeringsbudgetram 2021 samt investeringsbudgetplan 2022 – 
2024 fastställs enligt upprättat förslag. 

- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 
verksamhetsåret omfördela inom investeringsramen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2020.84/71

Tillhandahållande av barnomsorg på obekväm arbetstid

Frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid har varit uppe för be-
handling ett antal gånger genom åren.

Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att utreda behov av, omfattning av, kostnader för och ansvar 
för barnomsorg på obekväm arbetstid. Barn- och utbildningschefen har 
inkommit med en aktuell utredning om vilka kostnader som kan uppstå 
och vilken samhällsnytta som förändringen kan ge.

Nämnden konstaterar att behov av barnomsorg på ob-arbetstid finns 
och anser att frågan är av kommunövergripande karaktär. Ob-verksam-
het är inte inräknad i prislappsmodellen och ryms därför inte i barn- och 
utbildningsnämndens ordinarie verksamhetsbudget.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20, § 32 att

- Malå kommun ska inte tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbets-
tid 2020.

- Ärendet tas upp i budgetberedningen inför budget 2021.

Med anledning av ovanstående tas ärendet upp i dagens sammanträde.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 7/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 61/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Cecilia F Stenlund (L): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Barnomsorg på obekväm arbetstid ska prioriteras 
inom kommunstyrelsens budgetram 2021.

Lennart Gustavsson (V): Barnomsorg på obekväm arbetstid ska tas 
med i arbetet med kommunstyrelsens prioriteringsunderlag 2021.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt Cecilia F Stenlunds förslag. 

Omröstning begärs.

Erik Lindblom, budgetbered-
ningen
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING

Den som bifaller Cecilia F Stenlunds förslag röstar ja.
Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar nej.

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Med 15 ja-röster och 6 nej-röster, vilka redovisas i sammanträdeslistan, 
bifaller kommunfullmäktige Cecilia F Stenlunds förslag.

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Barnomsorg på obekväm arbetstid ska prioriteras inom kommunstyrel-
sens budgetram 2021.

-----

RESERVATION

Lennart Gustavsson (V), Petter Lundström (V), Lena Nyström (V), Siv 
Stenberg (V), Simon Morén (V) och Marjet Gustavsson (V) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Lennart Gustavssons förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2020.88/04

Fastställande av ram för nyupplåning under 2021

I kommunens gemensamma reglemente kan man läsa att kommunfull-
mäktige delegerat till kommunstyrelsen att vid behov ta upp lån inom 
den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Som 
en följd av detta har man i kommunstyrelsens delegationsförteckning 
gett kommunchefen och ekonomichefen rätt att uppta lån inom av kom-
munfullmäktige fastställd ram för total lånevolym. 

Under 2021 kommer ca 45 - 50 mnkr att nyupplånas. För projektet om-
byggnation Tjambo har det upplånats 8 mnkr under 2019.

Kommunstyrelsen har under perioden 2021-01-01--2021-12-31 rätt att 
ny upplåna, d v s öka kommunens skulder med totalt 65 mnkr. 

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 62/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Kom-
munstyrelsen har under 2021-01-01--2021-12-31 rätt att nyupplåna, dvs 
öka kommunens skulder under perioden med totalt 65 mnkr.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Kommunstyrelsen har under 2021-01-01--2021-12-31 rätt att nyupp-
låna, dvs öka kommunens skulder under perioden med totalt 65 mnkr

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2020.91/04

Ansökan om upptagande av utökat lån för ombyggnation av Furugatan 
7 - 11, 17 - Malåbostaden AB

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-09, § 7 bifall till Malåbostaden 
AB:s ansökan om upptagande av lån för ombyggnad av Furugatan 7 - 
11 med 15 miljoner.

Malåbostaden AB ansökte om upptagande av lån för ombyggnad av 
Furugatan 7 - 11. Förskolans lokaler ska renoveras och ombildas till lä-
genheter. Åtgärden finns med i den kommunala investeringsbudgeten 
och beräknas uppgå till 15 miljoner kronor plus moms. 

Enligt ägardirektiven ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhäm-
tas vad avser:

- större investeringar, över 5 mnkr
- bildande eller förvärv av dotterbolag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt
- upptagande av lån över 5 mnkr.

Projektet har nu projekterats färdigt och upphandling har genomförts 
enligt LOU. Projekteringen och upphandlingen visade på en ökad kost-
nad för ombyggnationen av Furugatan 7 - 11, 17. Malåbostaden AB an-
söker om ytterligare lån på 15 miljoner kronor, totalt 30 miljoner kronor 
och kommunfullmäktiges godkännande att genomföra investeringen. 

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 63/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Ansökan om upptagande av utökat lån på ytterligare 15 miljoner kronor 
(totalt 30 miljoner kronor) för ombyggnad av Furugatan 7 - 11,17 be-
viljas. - Genomförandet av investeringen godkänns. 

Malåbostaden AB
Ekonomienheten
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Ansökan om upptagande av utökat lån på ytterligare 15 miljoner kro-
nor (totalt 30 miljoner kronor) för ombyggnad av Furugatan 7 - 11,17 
beviljas.

- Genomförandet av investeringen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2020.100/04

Begäran om tilläggsanslag - Miljö- och byggnämnden

Räddningstjänsten är på väg in i en samverkan inom Region 10. Syftet 
med samverkan är att inom ramen för gällande lagstiftningar och det 
kommunala självstyret, skapa förutsättningar för ett optimalt nyttjande 
av kommunernas gemensamma räddningstjänstresurser utan ekono-
miska vinstintressen sinsemellan. All samverkan som bedrivs ska ske 
på lika villkor med medborgarnytta i fokus och för att säkerställa kvalitet 
och uthållighet i räddningstjänstverksamheten.

För att kunna gå in och delta i samverkan på lika villkor som övriga 
kommuner (enligt avtalet) så behövs RCB-kompetens även i Norsjö. 
Förslaget är att även en person i Malå ska gå denna utbildning samti-
digt för att täcka upp framtida behov, när räddningschefen går i pen-
sion.

Under 2020 finns därför behov av utbildning till RCB (räddningsledare 
B) av två personer, tjänsteköp från annan kommun (jun - dec) samt 
kostnad för de två tjänster som ska fördelas på alla i samverkan. Detta 
blir totalt 230 tkr.

Räddningstjänsterna i båda kommunerna har vakanser bland både 
brandmän och räddningsledare. Det behövs även medarbetare med C-
körkort. För att komma upp i full bemanning samt även få medarbetare 
till poolen behövs utbildningar enligt nedan.

Utbildning 2020 Antal personer

Preparand 4
GRIB 1 4
GRIB 2 0
Räddningsledare A 3
Rökdykare 2
C-körkort 5

Beräknad kostnad för dessa utbildningar är 855 tkr. I årets budget finns 
500 tkr avsatt för utbildningar, vilket betyder att det saknas 355 tkr i 
budgeten.

På grund av vakanser i jourgrupperna ökar nämndens kostnader under 
2020 med ca 60 tkr för extra jour.

Miljö- och byggnämnden
Ekonomienheten

13



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Bedömning

För att kommunerna ska kunna gå med i samverkan i Region 10 samt 
kunna genomföra behövlig utbildning av personal och täcka kostnader 
för extra jour behövs ytterligare 645 tkr i budgeten för 2020.

BESLUTSUNDERLAG

Miljö- och byggnämndens protokoll, § 28/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 66/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Begäran om tilläggsanslag på 645 tkr beviljas.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Begäran om tilläggsanslag på 645 tkr beviljas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2020.99/04

Budget 2020 - Ny investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbud-
getplan 2021 – 2023

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 111 bl a att fastställa in-
vesteringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 - 2023. 
Under 2020 är det planerat att byta ut värmeväxlarna i kylrummet och 
under kommande två åren renovera en kompressor åt gången enligt 
kommunstyrelsens tidigare beslut.

Arbetet med att tömma anläggningen på ammoniak och förbereda bytet 
av växlare påbörjades 2020-05-18. Vid arbetet konstaterades att myck-
et olja och vatten fanns inne i förångaren där det normalt inte ska fin-
nas. Eftersom vi i vintras konstaterade att kompressor nr 1 gick varm 
och även tryckte ur sig olja så har vi öppnat upp denna för att se om vi 
har haft inre läckage vid ventilerna. Vi kan konstatera att vi hittat metall-
spån och mekaniskt skadade delar vilket gör att föredragandens be-
dömning är att kompressor 1 inte kan driftsättas utan en fullständig ge-
nomgång/renovering.

Med anledning av ovanstående vill föredraganden tidigarelägga renove-
ringen av kompressor 1 från år 2021 till innevarande år. Renoveringen 
har en bedömd kostnad på totalt 450 000 kronor - i renoveringen ingår 
demontering, återmontering och transporter. Totalkostnaden kan vi se 
först efter genomförd renovering beroende på hur kompressorn är sliten 
invändigt.

Om kommunfullmäktige godkänner tidigareläggning av renovering av 
kompressor 1 från år 2021 till innevarande år måste ny investerings-
budgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 – 2023 fastställas.

Om kommunfullmäktige fastställer ny investeringsbudgetram 2020 samt 
investeringsbudgetplan 2021 – 2023 ska kommunstyrelsen fatta beslut 
om godkännande av ny investeringsplan 2020.

Bedömning

Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både kvin-
nor/män, flickor/pojkar.

BESLUTSUNDERLAG

Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 67/20.

Avdelningschef teknisk avd, 
enhetschef fastighet, ekono-
mienheten
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Del 
av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 111, lydande: Investe-
ringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 – 2023 fast-
ställs. upphävs. Ny investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbud-
getplan 2021 – 2023 fastställs.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Del av kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24, § 111, lydande: Inves-
teringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 – 2023 
fastställs. upphävs.

- Ny investeringsbudgetram 2020 samt investeringsbudgetplan 2021 – 
2023 fastställs.

-----
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§ 53 Dnr 2020.93/45

Införande av obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och 
därom jämförligt avfall

Enligt det regeringsbeslut som togs i juni 2018 och som trädde i kraft 
den 1 januari 2019 ska kommunen senast den 1 januari 2021 tillhanda-
hålla ett system för att samla in och transportera bort matavfall separat 
(15 a § Avfallsförordningen).

Trepartens renhållningsnämnd beslutade 2020-03-10 (TRN-20/00002) 
att föreslå kommunfullmäktige i varje kommun att besluta om ett infö-
rande av matavfallsinsamling, enligt kommunernas antagna avfallspla-
ner.

Beslut om obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och 
därom jämförligt avfall. Hushållen sorterar sitt avfall i ett kärl med mel-
lanvägg och separata lock som ur arbetsmiljösynpunkt töms med sid-
lastande avfallsbil under samma körtur. Detta medför inte ökade trans-
porter för insamlingen samt att hushållen endast behöver hantera ett 
kärl. För verksamheter och företag sker tömning med separata kärl för 
mat respektive restavfall. Införandet av matavfallsutsortering kan av 
praktiska skäl inte genomföras fr o m 2021-01-01. Tänkt genomförande-
datum kan vara 2022-01-01. 

Konsekvenser ur ett könsperspektiv respektive barnperspektiv – Kvin-
nor, män och barn påverkas lika av beslutet.

BESLUTSUNDERLAG

Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 68/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Malå kommun inför obligatorisk utsortering av matavfall från hushålls-
avfall och därom jämförligt avfall, med planerad start 2022-01-01. Tre-
partens renhållningsnämnd får i uppdrag att genomföra detta. Trepar-
tens renhållningsnämnd får i uppdrag att kommunicera förändringarna 
med kunderna.

Trepartsnämnden, Tony 
Frank
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun inför obligatorisk utsortering av matavfall från hushålls-
avfall och därom jämförligt avfall, med planerad start 2022-01-01.

- Trepartens renhållningsnämnd får i uppdrag att genomföra detta.

- Trepartens renhållningsnämnd får i uppdrag att kommunicera föränd-
ringarna med kunderna.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2020.2/04

Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroen-
devalda i Malå kommun

En ny politisk organisation träder i kraft 2020-07-01 i Malå kommun och 
då berörs dokumentet ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner för för-
troendevalda i Malå kommun”. Kommunfullmäktiges valberedning är 
beredande organ för bestämmelserna och har arbetat med att anpassa 
dokumentet efter den nya organisationen.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 2/20.
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 4/20.
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 6/20.
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 8/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 72/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Nya Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå 
kommun fastställs att gälla från och med 2020-07-01 med följande änd-
ring. På sida 7, vid de 6 asteriskerna ska förklaringstexten ”Tre ersät-
tare kallas för varje sammanträde.” ändras till ”Samtliga tre ersättare 
per sammanträde.”. Tidigare fastställda Bestämmelser om ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda i Malå kommun upphör att gälla från och 
med 2020-07-01. Ingen årsarvodering till vice ordföranden i utbildnings-
utskottet och allmänna utskottet: På sida 2, under rubriken § 4 Årsarvo-
den ska strecksatserna lydande ”- Utbildningsutskottet, v ordf 0,09 Ibb 
6 012” ”- Allmänna utskottet, v ordf 0,09 Ibb 6 012” tas bort.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Nya Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i 
Malå kommun fastställs att gälla från och med 2020-07-01 med föl-
jande ändring.

På sida 7, vid de 6 asteriskerna ska förklaringstexten ”Tre ersättare 
kallas för varje sammanträde.” ändras till ”Samtliga tre ersättare per 
sammanträde.”.

- Tidigare fastställda Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtro-
endevalda i Malå kommun upphör att gälla från och med 2020-07-01.

Löner
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

- Ingen årsarvodering till vice ordföranden i utbildningsutskottet och all-
männa utskottet: 

På sida 2, under rubriken § 4 Årsarvoden ska strecksatserna lydande 

”- Utbildningsutskottet, v ordf 0,09 Ibb 6 012”
”- Allmänna utskottet, v ordf 0,09 Ibb 6 012”

tas bort.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Malå socialdemokratiska arbe-
tarkommun, Jim Lundmark, 
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2020.76/04

Utbetalning av partistöd 2020 - Malå Socialdemokratiska arbetarkom-
mun

På kommunfullmäktige 2018-03-05, § 9 beslutades om nya regler för 
partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna var-
je år lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att par-
tistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första 
stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 
31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra 
månader efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg 
ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild om hur mottagaren använt parti-
stödet, dels det som inkommit under det senaste året men även even-
tuellt sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån 
överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kom-
mun.

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 85/20.

JÄV

Joacim Eliasson (S), Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S), Jea-
nette Hallin (S) Roger Oskarsson (S), Charlotte Hultdin (S), Tobias 
Renström (S) och Ulrika Bergstedt (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. Ingen ersättare inträder i deras ställe. Börje 
Stenlund (ML) tjänstgör som ordförande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Börje Stenlund (ML): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut till 
Malå Socialdemokratiska arbetarkommun.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Malå socialdemokratiska arbe-
tarkommun, Jim Lundmark, 
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut 
till Malå Socialdemokratiska arbetarkommun.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Malålistan, Jim Lundmark, 
ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2020.77/04

Utbetalning av partistöd 2020 - Malålistan

På kommunfullmäktige 2018-03-05, § 9 beslutades om nya regler för 
partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna 
varje år lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första 
stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 
31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra 
månader efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg 
ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året men även eventuellt 
sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överförin-
gar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll § 86/20.

JÄV

Börje Stenlund (ML), Ethel Cavén (ML) och Stefan Larsson (ML) anmä-
ler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare in-
träder i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 14 800 kronor betalas ut till 
Malålistan.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 14 800 kronor betalas ut 
till Malålistan.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Vänsterpartiet, Jim Lundmark, 
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2020.78/04

Utbetalning av partistöd 2020 - Vänsterpartiet Malå

På kommunfullmäktige 2018-03-05, § 9 beslutades om nya regler för 
partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna 
varje år lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första 
stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 
31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra 
månader efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg 
ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året men även eventuellt 
sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överförin-
gar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 87/20.

JÄV

Lennart Gustavsson (V), Siv Stenberg (V), Petter Lundström (V), Lena 
Nyström (V), Simon Morén (V) och Marjet Gustavsson (V) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare inträder i 
deras ställe. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Parti-
stöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut till 
Vänsterpartiet Malå.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 29 600 kronor betalas ut 
till Vänsterpartiet Malå.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Centerpartiet, Jim Lundmark, 
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2020.79/04

Utbetalning av partistöd 2020 - Centerpartiet Malå

På kommunfullmäktige 2018-03-05, § 9 beslutades om nya regler för 
partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna 
varje år lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första 
stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 
31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra 
månader efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg 
ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året men även eventuellt 
sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överförin-
gar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun.

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 88/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Par-
tistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 3 700 kronor betalas ut till 
Centerpartiet Malå. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 3 700 kronor betalas ut 
till Centerpartiet Malå.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Liberalerna, Jim Lundmark, 
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2020.80/04

Utbetalning av partistöd 2020 - Liberalerna i Malå

På kommunfullmäktige 2018-03-05, § 9 beslutades om nya regler för 
partistöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna 
varje år lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har används för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första 
stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 
31 december och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra 
månader efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg 
ska inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år. 

Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året men även eventuellt 
sparade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överförin-
gar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun.

Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsen protokoll, § 89/20.

JÄV

Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och Åsa Gustavsson (L) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersät-
tare inträder i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Par-
tistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 11 100 kronor betalas ut till 
Liberalerna i Malå.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kronor och mandatstöd på 11 100 kronor betalas ut 
till Liberalerna i Malå.

-----

26



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Per-Olof Renling, löner, Jan B, 
MABO

Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2020.66/11

Val av revisor för Malåbostaden AB för tiden t o m ordinarie bolags-
stämma 2023

Kommunfullmäktige har att välja en ny revisor för Malåbostaden AB ef-
ter Rickard Vesterlund (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Per-Olof Renling väljs till ny revisor för Malåbosta-
den AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023.

BESLUT

- Per-Olof Renling väljs till ny revisor för Malåbostaden AB för tiden tom 
ordinarie bolagsstämma 2023.

-----

27



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Per-Olof Renling, löner, Jan B, 
MENI AB

Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2020.67/11

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

Kommunfullmäktige har att välja en ny revisor för Malå Energi- och In-
dustri AB efter Rickard Vesterlund (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S) : Per-Olof Renling väljs till ny revisor för Malå Ener-
gi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023. 

BESLUT

- Per-Olof Renling väljs till ny revisor för Malå Energi- och Industri AB 
för tiden tom ordinarie bolagsstämma 2023.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

MENI, löner, Jan B, Ulrika 
Bergstedt, 

Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2020.74/11

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

Ulrika Bergstedt (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare 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 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Jacob Stenlund, löner, Jan B, 
MENI

Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2020.106/11

Val av ersättare i Malå Energi- och Industri AB för tiden in till ordinarie 
bolagsstämma 2023

Kommunfullmäktige har att välja en ny ersättare i Malå Energi- och In-
dustri AB efter Ulrika Bergstedt (S).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Jacob Stenlund (S) väljs till ersättare i Malå Indu-
stri AB för tiden t o m 2022-12-31.

BESLUT

Jacob Stenlund (S) väljs till ersättare i Malå Industri AB för tiden t o m 
2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 64

Ordföranden informerar

Ordföranden redovisar enkätsvaren efter kvällsfullmäktige.

Ordförandet informerar om arbetet med den nya politiska organisatio-
nen som nu sjösätts 2020-07-01.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 65

Redovisning av meddelanden

Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning kultur och fritidsplan 
2019-2022

Utvärdering Tjamstanbackarna 
2013-2020

Medborgarförslag om off-season 
användningav ishallen

Utvärdering av kultur- och fritids-
nämndens verksamheter 2013-
2020 samt överlämnande till 
kommunstyrelsen

Malåbostaden AB Lekmannarevisorernas gransk-
ningsrapport för år 2019

Malå Energi- och Industri AB Lekmannarevisorernas gransk-
ningsrapport för år 2019

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 200414, 200511, 
förmyndarnämnd 200610

Revisorerna i Malå kommun Förtydligande om uttalande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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