
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-10-25  (23) 

 
Plats och tid Malå Hotell, måndagen den 25 oktober 2021, kl 15.00- 16.35 
 
Ajournering Kl. 15.05-15.19 Ella-Marit Pilto, chef Allmänna avdelningen  

informerar om den pågående omorganisationen inom 
tjänsteorganisation. 

 Kl. 15.52-15.57 
 Kl. 16:19-16:26 Alva Morén informerar om sitt medborgarförslag. 
  
Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Kim Bergström (S), Ove 

Stenlund (S) och Åsa Gustavsson (L), vilka ersätts av Cleas-Göran 
Wikström (S), Ulrika Bergstedt (S) och Ulf Wikman (L). 

 
 Frånvarande utan ersättare är Emil Stråhle (S), Arne Hellsten (ML), 

och Jessica Höglund (SD). 
 
 Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan. 
 
 
Övriga deltagande 
Tjänstepersoner  Jim Lundmark, kommunchef 
  Nina Olofsdotter, nämndssekreterare 
  Johnny Önnerlöv, VD Malå Energi- och Industri AB § 59 
  Daniel Risberg, VD Malåbostaden AB § 59 
   
  
 
Utses att justera Stefan Lundgren (L) och Mikael Abrahamsson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen måndagens den 1 november, kl. 09.30. 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 57-71 
  Nina Olofsdotter    
      
 Ordförande     
  Joacim Eliasson (S)    
      
 Justerande     
  Stefan Lundgren (L) Mikael Abrahamsson (S) 
 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2021-10-25 
 
Anslag sätts upp  2021-11-01 Anslag tas ner 2021-12-23 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-10-25  (23) 

 
 
 
 
SAMMANTRÄDESLISTA  OMRÖSTNINGAR 
Ordinarie  
ledamot 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Parti 

När-
varo 

§  
Ja Nej 

§  
Ja Nej 

§  
Ja Nej 

§  
Ja Nej 

Lennart Gustavsson  V X          
Mikael Abrahamsson 

 
S X    

 
    

Arne Hellsten Ingen ersättare ML -     
    

Anna Harr 
 

V X    
     

Jeanette Norberg 
 

S X    
 

    
Cecilia Festin Stenlund  L X    

 
    

Petter Hultdin  V X    
     

Roger Oskarsson  S X    
 

    
Börje Stenlund  ML X    

 
    

Lena Nyström  V X    
     

Ylva Olofsson 
 

S X    
 

    
Stefan Lundgren  L X    

 
    

Kim Bergström Claes-Göran Wikström V X    
     

Joacim Eliasson  S X    
 

    
Ethel Cavén 

 
ML X   

  
    

Emil Högberg 
 

C X    
 

    
Siv Stenberg 

 
V X   

  
    

Jessica Höglund Ingen ersättare SD -    
 

    
Charlotte Hultdin 

 
S X     

    
Simon Morén 

 
V X   

  
    

Emil Stråhle Ingen ersättare S -   
  

    
Stefan Larsson 

 
ML    X    

 
    

Åsa Gustafsson Ulf Wikman L X     
    

Marjet Gustavsson 
 

V X   
  

    
Ove Stenlund Ulrika Bergstedt S X   

  
    

 

Summa  22 
    

    
Avstår     
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 57  
    
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 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Jim Lundmark, MoB, Mabo, Meni 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 58    Dnr 2021.165/04 
 
Delårsrapport, januari - augusti 2021 - Malå kommun 
 
Delårsrapport för perioden januari - augusti 2021 för Malå kommun har  
upprättats av nämnder och bolag. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2021-09-20. 
Kommunstyrelsens protokoll § 105/21. 
Revisorernas utlåtande och granskningsrapport 2021-10-14. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Delårsrapporten för tiden januari – augusti år 2021 för Malå kommun 
godkänns. 
 
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag 
 
- Delårsrapporten för tiden januari – augusti år 2021 för Malå kommun 

godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Mabo, Meni 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 59    Dnr 2021.162/04 
 
Åtgärdsplan för att få ekonomin i balans - Malåbostaden AB samt Malå 
Energi- och Industri AB 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28, § 38 att: 
 
Till nästa kommunfullmäktigesammanträde ska VD för Meni AB och VD 
för Mabo AB komma tillbaka med en åtgärdsplan för att få ekonomin i 
balans. 
 
Respektive VD för bolagen har inkommit med åtgärdsplaner. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 38/21. 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande 2021-09-20. 
Malåbostadens AB åtgärdsplan för att få budget i balans. 
Malå Energi- och Industri AB åtgärdsplan för att få budget i balans . 
Kommunstyrelsens protokoll § 107/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Bifall enligt kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Åtgärdsplanerna godkänns. 
 
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag 
 
- Åtgärdsplanerna godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Nina O 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 60    Dnr 2021.141/04 
 
Avgift för tillstånd för registreringslotteri enligt spellagen samt 
kontrollantarvode 
 
Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmark-
naden och en ny lag trädde i kraft - Spellagen (2018:1138). Det innebär 
vissa förändringar för kommunala lotterier. Kommunen ansvarar från 
och med den 1 januari 2019 bara för så kallade registreringslotterier. All 
annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Enligt spellagen får 
avgifter för registrering och tillsyn (kontrollantarvode) tas ut av kommu-
nen. Registreringsavgiften avser registrering av tillstånd och kontrollant-
arvodet är arvode till den kontrollant som kommunen utsett. 
 
Summan för respektive avgift föreslås vara oförändrad utifrån Spelin-
spektionens rekommendation. Detta speglar även den avgiftsnivå som 
de flesta kommuner har idag, d v s att ansökan om registreringslotteri 
enligt 6 kap 9 § spellagen kostar 500 kronor och att kontrollantarvodet 
är 3 % av lotteriets planerade försäljning. 
 
Ekonomisk konsekvens: 
 
Kommunen har ingen intäkt för lotterier då både avgiften för registrering 
och kontrollantarvodet tillfaller kontrollanten. Kostnaden för kommunen 
är direkt kopplade till mängden inkomna ansökningar. I Malå kommun 
är det endast ett fåtal föreningar som genom åren sökt och innehar till-
stånd för lotterier. Tillstånden kan dessutom räcka upp till fem år enligt 
den nya lagen. Kostnaden, d v s tiden för behandling av ansökningar, 
anses minimal. 
 
Ärendet bedöms jämställt och påverkar flickor/kvinnor, pojkar/män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-05 § 116. 
Allmänna utskottets protokoll 2021-09-13 § 55. 
Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2021-07-14. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Kommunfullmäktiges beslut 1994-12-12, § 19 Avgifter för tillstånd och 
registrering för lotterier enligt §§ 15 och 17 lotterilagen, upphör att gälla. 
Avgiften för tillstånd för registreringslotteri enligt 6 kap 9 § spellagen ska 
vara 500 kronor. Kontrollantarvodet ska vara 3 % av lotteriets planerade 
försäljning. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Nina O 

Utdragsbestyrkande 

 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag 
 

- Kommunfullmäktiges beslut 1994-12-12, § 19 Avgifter för tillstånd och 
registrering för lotterier enligt §§ 15 och 17 lotterilagen, upphör att 
gälla.  
 

- Avgiften för tillstånd för registreringslotteri enligt 6 kap 9 § spellagen 
ska vara 500 kronor.  
 

- Kontrollantarvodet ska vara 3 % av lotteriets planerade försäljning. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Jim Lundmark, Anna-Karin Horney 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 61    Dnr 2021.98/01 
 
Fastställande av Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 
 
Ny regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020 - 2030, Västerbot-
ten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft, har anta-
gits av regionfullmäktige. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2020 
- 2030) riktar sig till hela Västerbottens län, en hållbar region, inom vilka 
de olika kommunernas behov skiljer sig åt. Mål, behov och prioriteringar 
måste därför anpassas efter varje kommuns specifika förutsättningar.  
 
Malå kommun har genomfört analys- och skrivprocessen på tjänsteper-
sonnivå. Funktioner från olika avdelningar har bidragit med framtagning 
av en ny Lokal utvecklingsstrategi (LUS) 2030. Malå kommuns Över-
siktsplan (ÖP) utgör kommunens övergripande strategiska dokument. 
Malå kommuns LUS har samordnats med ÖP och anpassats utifrån 
RUS för Västerbottens län 2020 - 2030. Kommunstyrelsens politiker har 
gjort prioritering av globala mål och indikatorer med sikte mot Malå 
2030 – En levande plats och En cirkulär plats. Representanter för nä-
ringslivet i Malå kommun och det kommunala bolaget Meni AB har in-
kommit med synpunkter, vilka i möjligaste mån har beaktats. Innehållet i 
LUS har samordnats med Malå kommuns integrationsstrategi och med 
förslaget till reviderad Serviceplan för Malå kommun samt med Malå 
kommuns yttrande över ny Regional Livsmedelsstrategi, som är under 
framtagande av Region Västerbotten. LUS ska vara vägledande i ut-
vecklingsarbetet fram till 2030. Malå – en attraktiv HÄR olikheter skapar 
utvecklingskraft. Vår gemensamma strategi ska fungera som en kom-
pass och ett verktyg för alla verksamheter och aktörer i kommunen, i 
det dagliga utvecklingsarbetet samt vid ansökan av projektmedel ur in-
ternationella, nationella och regionala fonder och program.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-08, § 75 att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning, där det bör framgå om mätetalen är lokala el-
ler kommer från Kolada, och säkerställa att samtliga verksamheter kan 
följa upp mätetalen.  
 
Följande justeringar har gjorts sedan ärendet återremitterades (sidhän-
visning fullständig version). 
 
Sid 22 - 23: 
 

- Prioriterade mätetal från workshop med kommunstyrelsen 2021-03-31. 
Referensvärden hämtade från Kolada, kvinnor och män i belysning 
samt från kommunens egen statistik. Uppgift kompletterad i strategin. 
 

- Mätetalet under mål 13 ”75 % av alla möten ska genomföras digitalt” 
har tagits bort då uppföljningen blir svår och det kanske egentligen är 
mer ett mål. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Jim Lundmark, Anna-Karin Horney 

Utdragsbestyrkande 

 

 
- Ytterligare mätetal kopplade till de övergripande målen; En levande 

plats år 2030, En cirkulär plats år 2030. Referensvärden hämtat från 
Kolada och Jordbruksverkets statistikdatabas. Uppgift kompletterad i 
strategin. 

 
- Mätetalet under mål 2 ”Jordbrukets och skogsbrukets omsättning” har 

omformulerats något utifrån tillgången till referensvärden, vilka också 
uppdaterats. 

 
- Mätetalet under mål 2 ”De förädlande livsmedelsföretagens omsätt-

ning”, hade inte Region Västerbotten möjlighet att leverera referens-
värden på, det togs bort.  
 
Sid 24 - 25: 
 

- Mätetalen under mål 3 ”Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, 
diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna” samt ”Dödlighet i själv-
mord” samt ”Nedsatt psykotiskt välbefinnande bland skolelever” åter-
fanns inte referensvärden på, så de togs bort. 

 
- Samtliga mätetal under mål 4 God utbildning för alla, har omarbetats 

tillsammans med chef för barn- och utbildningsavdelningen. 
 
- Mätetalet under mål 7 ”Förnybara och biobaserade energikällor (Ingen 

fossil kol och olja till uppvärmning och elproduktion)” saknade referens-
värde, det togs bort. 
 
Sid 26: 
 

- Mätetalet under mål 9 ”Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som an-
del av BNP och per capita*” hade inte Region Västerbotten möjlighet att 
leverera referensvärden på, så det togs bort. Även mätetalet ”Ytan med 
fungerande mobiltelefonnät ska öka” med tillhörande referensvärde har 
omformulerats för att möjliggöra uppföljning.  
 
Utöver ovan nämnda justeringar har även redaktionell översyn samt 
layout färdigställts, både i huvudversion och populärversion. 
 
En lokal utvecklingsstrategi är en vägvisare. Processen och strategin 
bygger på en gemensam syn på kommunens mål, behov och priori- 
teringar, och öppnar upp för samtal, samsyn, samarbete och samhand-
ling. LUS öppnar därmed upp för transparent samarbete för plats-  
baserad hållbar utveckling och tillväxt i Malå centralort och hela 
Malåbygden. Vi tillsammans, med olika aktörer/parter utanför den egna 
kommunorganisationen, är Malå, en kommun och plats HÄR olikheter 
skapar utvecklingskraft.  
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Jim Lundmark, Anna-Karin Horney 

Utdragsbestyrkande 

 

BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande 2021-03-04. 
Allmänna utskottets protokoll § 32/21. 
Utbildningsutskottets protokoll § 10/21. 
Sociala utskottets protokoll § 9/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 75/21. 
Anna-Karins Horneys tjänsteutlåtande 2021-08-26. 
Allmänna utskottets protokoll § 54/21. 
Utbildningsutskottets protokoll § 13/21. 
Sociala utskottets protokoll § 13/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 106/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 fastställs. 
 
BESLUT enligt kommunstyrelsen förslag 
 
- Lokal utvecklingsstrategi för Malå kommun 2030 fastställs. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Ledamöter i Folkhälsorådet 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 62    Dnr 2021.138/77 
 
Fastställande av Folkhälsopolitiskt program för Malå kommunkoncern 
2022 - 2026 
 
Riksdagen beslutade i juni 2018 om ett omformulerat övergripande folk-
hälsomål och en reviderad målstruktur för folkhälsopolitiken. Syftet med 
förändringen var att skapa en mer långsiktig och förebyggande struktur 
för en mer jämlik hälsa i hela befolkningen och som underlättar folkhäl-
soarbetet på samtliga samhällsnivåer. Målet är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsorådet anser 
att Malå kommun kan bidra på sitt sätt till att skapa dessa samhälleliga 
förutsättningar genom att upprätta ett lokalt folkhälsopolitiskt program. 
 
Förslaget har varit ute på remiss till de politiska partierna i Malå kom-
mun. Liberalerna har inkommit med synpunkter vilka har beaktats i för-
slaget till det folkhälsopolitiska programmet. 
 
Malå kommunkoncerns folkhälsopolitiska program ska vara en naturlig 
del i beslutsprocessen då beslut ska fattas som påverkar invånarnas 
livsvillkor och levnadsvanor i Malå kommun. Syftet med programmet är 
att strukturera, effektivisera och synliggöra kommunens folkhälsoarbete. 
Programmet är tänkt att förtydliga och stärka folkhälsorådets roll som 
pådrivare i hela kommunen för att folkhälsoarbete genomförs. Ärendet 
är neutralt ur ett könsperspektiv. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Inger Selins tjänsteutlåtande 2021-08-25. 
Allmänna utskottets protokoll, § 60/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 110/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Folkhälsopolitiskt program 
för Malå kommunkoncern och dess invånare 2022 - 2026 fastställs med 
redaktionella ändringar där begreppet Malå koncern byts ut mot Malå 
kommun alternativt invånare i Malå kommun. Tidigare fastställd 
sammansättning av Folkhälsorådet upphör att gälla.  
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Ledamöter i Folkhälsorådet 

Utdragsbestyrkande 

 

BESLUT 
 
- Upprättat förslag till Folkhälsopolitiskt program för Malå 

kommunkoncern och dess invånare 2022 - 2026 fastställs med 
redaktionella ändringar där begreppet Malå koncern byts ut mot Malå 
kommun alternativt invånare i Malå kommun. 
 

- Tidigare fastställd sammansättning av Folkhälsorådet upphör att gälla. 
 

----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
MoB, Mabo, Meni, Jim L, Catrin B 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 63    Dnr 2021.145/00 
 
Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2022 
 
Kommunfullmäktige föreslås ha sammanträden den 
 

 14 mars 
 25 april 
 27 juni 
 24 oktober (nya fullmäktige) 
 28 november 
 5 december (valfullmäktige) 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 62/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 124/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2022 
fastställs. 
 
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag 
 
- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 

2022 fastställs. 
 

----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Mikael Abrahamsson (S), Roger 
Oskarsson (S), Meni 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 64    Dnr 2021.123/0909 
 
Interpellation från Socialdemokraterna med frågan om på vilket sätt 
motarbetar ägaren utvecklingen av Tjamstan området? samt Vilka 
förseningar, misstänksamheter och ränksmideri har ägarna sysslat 
med? 
 
Ordförande delger kommunfullmäktige inlämnad interpellation. 
 
Interpellation – ang. Meni AB:s pressmeddelande 2021-06-03 
 
Interpellation till ordförande Malå Energi- och Industri AB Roger 
Oskarsson. 
 
Bakgrund: Presidiet i Meni och VD vill kommentera de senaste 
skriverierna runt bolaget då det inte bara handlar om personlig vendetta 
undan om att ägaren, genom vissa tjänstemän och politiker, gör allt för 
att motarbete utvecklingen av Tjamstanområdet. Några exempel. När 
Meni återtog driften av backen inleddes en förhandling av kostnaden för 
inventarier. Öppningsbudet från kommunen var drygt åtta hundra tusen 
kronor, vilket var en fantasisumma då det verkliga värdet visade sig 
vara mellan hundra och hundrafemtio tusen. Då Malå kommun inte 
uppfyllt sina åtagande enligt arrendeavtal, vad gäller bl.a. slyrensning 
av området, utfördes detta av bolaget och en faktura skickades till 
kommunen som bestred denna. Detta trots att jurister som kontaktades 
bekräftade att kraven är legitimt. Förseningar, misstänksamhet och 
ränksmideri uppfattar vi att ägaren har sysslat med. Vad gäller de 
senaste skriverierna vill vi anföra följande. När informationen om anbud 
om drift av backen presenterades för styrelsen (som är politisk vald i 
demokratisk ordning) deltog mycket riktigt Marjet Gustavsson. VD 
meddelade då att endast ett anbud hade inkommit, TTGU AB med säte 
i Umeå. En av delägarna är Tobias Thomsson, son till kommunalrådet 
Lennart Gustavsson och Marjet Gustavssons är gift med Lennart. Vår 
tolkning av jäv är att detta är ingen jävsituation då aktiebolaget (TTGU 
AB) är en egen juridisk person. Ändå anmäldes Marjet Gustavsson jäv 
när ett beslut om entreprenör för backen skulle beslutas. Avslutningsvis 
vill vi upplysa om att vår nya entreprenör tillsammans med Andre 
Nyström gjort ett strålande arbete med utvecklingen av anläggningen. 
De har på olika sätt skapat samarbete med det ideella föreningslivet i 
näringslivet i Malå kommun. Vi är bara i början av att göra 
Tjamstanområdet till den turistmagnet som området förtjänar. Till sist vill 
vi tack alla som uppmuntrat oss, och vi väljer att framöver se det 
positiva och lägga vår energi på utveckling av anläggningen i stället för 
att diskutera historia och söka fel. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Mikael Abrahamsson (S), Roger 
Oskarsson (S), Meni 

Utdragsbestyrkande 

 

Med ovan som bakgrund vill Socialdemokraterna fråga Meni AB 
ordförande Roger Oskarsson: 
 

- På vilket sätt motarbetar ägaren utvecklingen av Tjamstan 
området?  

- Vilka förseningar, misstänksamheter och ränksmideri har ägarna 
sysslat med? 

 
/Mikael Abrahamsson, gruppledare Socialdemokraterna Malå 
 
Malå Energi-och Industri AB’s ordförande har lämnat ett svar, lydande: 
 
Mikael Abrahamsson har i en interpellation daterad 2021-06-24 ställt 
två frågor? 
 
- På vilket sätt motarbetar ägaren utvecklingen av Tjamstanområdet? 
- Vilka förseningar, misstänksamheter och ränksmideri har ägarna 

sysslat med? 
 
Frågeställningar formuleras utifrån ett pressmeddelande undertecknats 
av Meni:s presidium och VD. I interpellationen finns ingen egen text 
förutom frågeställningarna vilket jag finner märkligt inte minst eftersom 
det i kommunfullmäktiges arbetsordning står ”En interpellation är en 
fråga försedd med motivering. Den ska vara skriftligt och egenhändigt 
undertecknad av en ledamot”. Jag finner ingen motivering till frågorna 
med försöker besvara frågorna. 
 
2021-04-20 beslutade kommunfullmäktige: 
- Meni AB övertar driften av alpina anläggningen fr.o.m. 2020-09-01. 
- Meni AB övertar driften av campingen fr.o.m. 2020-09-01. 
- Meni AB övertar driften av hotellet fr.o.m. 2021-09-01. 
- Tjänster för drift av alpina anläggningen och campingen kommande 

säsong köps av Malå kommun. 
 
Vidare i mitt resonemang så är begreppet ägare syftande på Malå 
kommunfullmäktige. Min förhoppning som ordförande i Meni var att 
överlämnandet skulle ske smidigt och präglas av kreativitet och 
utvecklingskraft. Malå kommun måste enligt min mening ha ett 
övergripande koncerntänk i fokus. 
 
Jag menar att ägaren via sina representanter inte underlättat ett 
överlämnande av campingen och alpina anläggningen. För att en 
positiv utveckling av Tjamstanområdet skulle kunna ske måste 
överlämningen präglas av en gemensam målbild. När mycket energi 
kom att användas för att hitta lösningar på förhållandevis triviala saker 
tvingar jag tillstå att utifrån mitt perspektiv borde ägaren agerat 
annorlunda.  
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Mikael Abrahamsson (S), Roger 
Oskarsson (S), Meni 

Utdragsbestyrkande 

 

Beträffande begreppet förseningar så är det ställt utom allt tvivel att 
ägaren inte till fullo lyckats verkställa kommunfullmäktiges beslut från 
2020-04-20. Fortfarande finns en del utstående frågor vilket är olyckligt. 
 
Beträffande begreppen misstänksamhet och ränksmideri så uttrycker 
dessa en frustration över känslan av bristande intresse av att utveckling 
ska kunna ske. Ägaren har på inget sätt kommenterat de ganska grova 
anklagelserna som förekommit mot personer i styrelsen. Frågan om jäv 
har tillåtits att stanna vid misstanke om jäv vilket är djupt olyckligt då 
misstanke om jäv enligt min mening bör prövas och inte som nu 
användas som slagträ i en debatt. 
 
Avslutningsvis får jag konstatera att utvecklingen av Tjamstanområdet i 
dagsläget är positivt. Förutom indikationer på ökade besökssiffror är jag 
som ordförande i Meni glad och stolt över det engagemangs och 
intresse som Malåbor i allmänhet visar. Ska besöksnäringen i Malå 
utvecklas med Tjamstanområdet som utgångspunkt behövs alla, inte 
minst anläggningarnas ägare. 
 
/Roger Oskarsson (S), ordf. Meni 
 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Socialdemokraterna Malås interpellation 2021-06-24. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Interpellationen anses besvarad. 
 
BESLUT 
 
- Interpellationen anses besvarad. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
KS, Alva Morén 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 65    Dnr 2021.150/09 
 
Anmälan - Medborgarförslag om att skapa var sin permanent utställning 
om personer som genom sin livsgärning satt Malå på kartan 
 
Alva Morén har lämnat in ett medborgarförslag om att skapa var sin 
permanent utställning om personer som genom sin livsgärning satt 
Malå på kartan. 
 
Förslaget 
 
Mitt medborgarförslag är att kommunen tillsätter pengar till en 
projektanställning där uppgiften är att skapa var sin permanent 
utställning om dessa personer som genom sin livsgärning satt Malå på 
kartan! 
I nuläget är information, foton, föremål m.m. som hör till dessa 
personer, utspridda på flera olika ställen i samhället. Jag tycker att man 
ska samla ihop allt som hör till var och en, och sedan göra var sin 
permanent utställning om dessa ”kändisar”. 
 
Kniv-Elis, ”dockan” som nu sitter i kommunhuset ska flyttas så att folk 
får se honom, och mitt förslag är att ”dockan” och utställningen om 
Kniv-Elis placeras i Laven. Utställningen om Peter Höglund passar 
utmärkt på Museum Göta & Verner, då Göta och Peter var goda 
vänner. ”Stor-Stina” kan presenteras antingen i Laven eller på Malå 
Hotell och givetvis ska utställningen också visa vägen till Stor-Stinas 
viste i Brännäs.  
 
Jag tror att utställningar om dessa personer kan bli något som vi 
Malåbor med stolthet kan visa besökare och turister! 
 
Malå som besöksmål kan inte enbart handla om Tjamstan, skidåkning, 
fiske och andra kroppsaktiviteter kopplade till våra naturtillgångar! 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om till vilken nämnd/styrelse 
medborgarförslaget ska överlämnas för beredning eller beslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
BESLUT 
 
- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 

och beslut. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
KS 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 66    Dnr 2021.135/09 
 
Anmälan - Motion om bildande av aktiebolag för Tjamstanbackarna, 
Laven, husvagnscampingen och Malå hotell 
 
Ordförande delger kommunfullmäktige följande inlämnande motion. 
 
- Från Mikael Abrahamsson (S) och Charlotte Hultdin (S) om 

bildande av aktiebolag för Tjamstanbackarna, Laven, 
husvagnscampingen och Malå Hotell.  

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Socialdemokraternas motion 2021-08-19. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
BESLUT 
 
- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
----- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Mikael Abrahamsson, Catrin B, 
Samordningsförbundet Södra Lappland 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 67    Dnr 2021.155/11 
 
Val av ersättare i Samordningsförbundet 2022 
 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fem  
ledamöter och sju ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och Region Västerbotten utser en ledamot och en ersättare vardera. 
 
Kommunerna - Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina och  
Sorsele - representeras av två ledamöter och fem ersättare. Dessa 
ledamöter och ersättare utses för ett år i taget från 2020 utifrån efter ett 
roterande schema för de sju kommunerna enligt nedan. Ersättare har 
närvaro- och yttranderätt.  
 
Ordinarie ledamöter 2022: Dorotea, Lycksele            
Ersättare 2022: Malå, Storuman, Åsele, Sorsele och Vilhelmina      
 
Kommunfullmäktige har att välja ersättare i Samordningsförbundet för 
2022.                                  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Charlotte Hultdin (S): Mikael Abrahamsson (S) väljs som ersättare i 
styrelsen för Samordningsförbundet i Södra Lappland 2022. 
 
BESLUT 
 
- Mikael Abrahamsson (S) väljs som ersättare i styrelsen för 

Samordningsförbundet i Södra Lappland 2022. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Ulf Oskarsson, Meni, Mabo, löner, Jan B 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 68    Dnr 2021.160/11 
 
Avsägelse av politiska uppdrag som representant i Malåbostaden samt 
suppleant i Malå Energi- och Industri AB 
 
Ulf Oskarsson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Malå 
Energi- och Industri AB, samt uppdraget som representant i 
Malåbostaden AB. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Eva Oskarsson, Meni, Löner, Jan B 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 69    Dnr 2021.182/11 
 
Val av ersättare i Malå Energi- och Industri AB 
 
Kommunfullmäktige har att välja en ersättare i Malå Energi- och Industri 
AB efter Ulf Oskarsson (L) för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Lundgren (L): Eva Oskarsson (L) väljs till ersättare i Malå Energi- 
och Industri AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
BESLUT 
 
- Eva Oskarsson (L) väljs till ersättare i Malå Energi- och Industri AB för 

tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 
Cecilia F Stenlund, Mabo, Löner, Jan B 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 70    Dnr 2021.183/11 
 
Val av representant i Malåbostaden AB 
 
Kommunfullmäktige har att välja en representant i Malåbostaden AB 
efter Ulf Oskarsson (L) för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Lundgren (L): Cecilia F Stenlund (L) väljs till representant i 
Malåbostaden AB för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
BESLUT 
 
- Cecilia F Stenlund (L) väljs till representant i Malåbostaden AB för 

tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2021-10-25 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 71     
 
Redovisning av meddeladen 
 
Skellefteå kommun Protokoll 2021-09-14  

Gemensam överförmyndarnämnd 
  

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Redovisningen av meddelanden godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Redovisningen av meddelanden godkänns. 
 
----- 
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