
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-08-30  (8) 
 
 
 

 
Plats och tid Hotell Tjamstan, kl. 14.30 – 15.10.  
 
Ajournering Kl. 14.42 – 14.50 Paus  
 
Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Kim Bergström (V), Simon 

Morén (V), Emil Stråle (S) och Ove Stenlund (S), vilka ersätts av 
Claes-Göran Wikström (V), Åke Wallgren (V), Tobias Renström (S) 
och Jakob Stenlund (S).  

  
 Frånvarande utan ersättare är Arne Hellsten (ML), Emil Högberg (C) 

och Stefan Larsson (ML).  
 
  Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.  
 
Övriga deltagande  Jim Lundmark, kommunchef 
  Lisa Nilsson, sekreterare 
 
Utses att justera Mikael Abrahamsson och Stefan Lundgren 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag den 1 september 2022, kl. 10.00 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare  

 
 Paragrafer 

 68 - 70 
  Lisa Nilsson    
      
 Ordförande  

 
   

  Joacim Eliasson    
      
 Justerande  

 
   

  Mikael Abrahamsson Stefan Lundgren 
 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2022-08-30 
 
Anslag sätts upp  2022-09-01 Anslag tas ner 2022-09-23 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2022-08-30  (8) 
 
 
 

 
 
SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR 
Ordinarie  
ledamot 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Parti 

När-
varo 

§ 69 
Ja Nej 

§ 69 
Ja Nej 

§  
Ja Nej 

§  
Ja Nej 

Lennart Gustavsson  V x x   x     
Mikael Abrahamsson  S x - - x      
Arne Hellsten  ML - - - - -     
Anna Harr  V x x   x     
Jeanette Norberg  S x - - x      
Cecilia Festin Stenlund  L x  x x      
Petter Hultdin  V x x   x     
Roger Oskarsson  S x - - x      
Börje Stenlund  ML x  x x      
Lena Nyström  V x x   x     
Ylva Olofsson  S x - - x      
Stefan Lundgren  L x  x x      
Kim Bergström Claes-Göran 

Wikström 
V x x   x     

Joacim Eliasson  S x - - x      
Ethel Cavén  ML x  x x      
Emil Högberg  C - - - - -     
Siv Stenberg  V x x   x     
Jessica Höglund  SD x  x x      
Charlotte Hultdin  S x - - x      
Simon Morén Åke Wallgren V x x   x     
Emil Stråhle Tobias Renström S x - - x      
Stefan Larsson  ML - - - - -     
Åsa Gustafsson  L x  x x      
Marjet Gustavsson  V x x   x     
Ove Stenlund Jakob Stenlund S x - - x      
 
Summa 22 8 6 14 8     
Avstår 8    
 
 

2



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-08-30 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 68      
 
Godkännande av 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 2022-08-30 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Löner 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 69    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 ärendet återremitte-
ras 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. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 2/22. 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 5/22. 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 7/22. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-08-30 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Löner 

Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens protokoll, § 70/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 37/22. 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 10/22. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 115/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Förslag till Bestämmelser om ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda i Malå kommun fastställs med följande 
ändringar. Sysselsättningsgraderna under § 1 och § 17 ändras från 100 
% och 40 % av heltid till 130 % av heltid.  
 
Ylva Olofsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 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 för-
måner för förtroendevalda i Malå kommun fastställs med följande änd-
ringar. Under § 5 fastställs halvdagsarvodet till 500 kronor och heldags-
arvodet till 1 000 kronor. Timarvodes sänks till 125 kr/timme.  

 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige 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 för att utse motförslag.   
 
FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING FÖR MOTFÖRSLAG 
 
Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar ja.  
 
Den som bifaller Cecilia F Stenlunds förslag röstar nej.  

 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Med 8 ja-röster, 6 nej-röster och 8 som avstår, vilket redovisas i sam-
manträdeslistan, finner kommunfullmäktige att Lennart Gustavssons 
förslag utses till motförslag.   
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FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer proposition på Ylva Olofssons huvudförslag och 
Lennart Gustavssons motförslag och finner att kommunfullmäktige bi-
faller Ylva Olofssons förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING 
 
Den som bifaller Ylva Olofssons förslag röstar ja. 
 
Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar nej.  
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Med 14 ja-röster och 8 nej-röster, vilket redovisas i sammanträdeslis-
tan, bifaller kommunfullmäktige Ylva Olofssons förslag.  
 
FÖRSLAG TILL TILLÄGG 
 
Lennart Gustavsson (V): § 18 revideras efter valet.  

 
FÖRSLAGSORDNING PÅ TILLÄGGSFÖRSLAG 
 
Ordförande ställer proposition på Lennart Gustavssons tilläggsförslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget.  

 
BESLUT  
 
- Förslag till Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroende-

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

 
- § 18 revideras efter valet.  
 
----- 
 
PROTOKOLLSANTECKNING 
 
Lennart Gustavsson (V) lämnar in följande protokollsanteckning. 
 
Malå kommunfullmäktige beslutade 220627 om att ändra den politiska 
organisationen fr.o.m. 230101. Med detta följer som konsekvens att nya 
bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå 
kommun ska fattas och då anpassas till den nya ordningen. Det är det 
avgående kommunfullmäktige som fattar det beslutet.  
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Det saknas enligt min mening en analys av storleken på de ökade kost-
naderna och vilka budgetkonsekvenser som den nya politiska organi-
sationen och därtill hörande bestämmelser om ekonomiska förmåner för 
förtroendevalda medför.  
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-08-30 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Petter Hultdin, Roger Oskarsson 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 70    Dnr 2022.149/09 
 
Enkel fråga av Petter Hultdin (V) till Menis ordförande 
 
Följande enkla fråga har inkommit: 
 
Malå kommun har genom åren gått in med närmare 80 miljoner kronor i 
sitt eget aktiebolag Meni. Senast gick Malå kommun in med avskriv-
ningar på 35 miljoner kronor, som väsentligt ändrade det bokförda vär-
det på Menis fastigheter till de lägre. Det gjordes för att Meni skulle 
klara sig själv utan framtida ägartillskott.  
 
- Vilka åtgärder har Meni gjort på fastigheter för att undvika ägartill-

skott i framtiden? T.ex. Investeringar, underhåll osv?  
 

Menis ordförande besvarar frågan muntligen, lydande:  
 
Behöver Meni ägartillskott i framtiden. Det är en svår fråga. Det kan 
uppstå vad som helst och det är ingen som kan svara på en sådan 
fråga. Det var skrivit att Malå kommun genom åren gått in med närmare 
80 miljoner kronor i sitt eget aktiebolag Meni. Historiskt sätt har Meni 
erhållit ett bidrag på ca 47 miljoner kronor inte 80 miljoner kronor. 
Dessa siffror kommer från pwc. Sammantaget har ett antal åtgärder ge-
nomförts och pågår. Målet är att Meni ska klara sig utan ägartillskott, 
detta kan dock aldrig garanteras eftersom händelser eller politiska be-
slut kan påverka. Det är ingen som vet i framtiden. Effektiviseringar på-
går hela tiden. Investeringar har gjorts. Dessa ger inte omedelbart re-
sultat, utan resultaten är kommande.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Den enkla frågan är besvarad. 

 
BESLUT 
 
- Den enkla frågan är besvarad.  
 
----- 
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