
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-06-28 (28)

Plats och tid Forum, kl 15.00-16.40.

Ajournering Kl 15.06-15.13 utdelning av ledarstipendium.
Kl 15.43-15.52
Kl 16.33-16.39 - ombudet för Malå Energi- och Industri AB rapporte-
rar resultatet från bolagsstämman

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Ylva Olofsson (S) och Emil Högberg 
(C), vilka ersätts av Tobias Renström (S) och Mats Jonsson (C).

 Frånvarande utan ersättare är Arne Hellsten (ML), Jeanette Norberg 
(S), Siv Stenberg (V), Simon Morén (V), Emil Stråhle (S), Stefan Lar-
sson (ML), Åsa Gustavsson (L), Marjet Gustavsson (V) och Ove 
Stenlund (S). 

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Inger Selin, kommunsekreterare
Nina Olofsdotter, nämndsekreterare

Utses att justera Börje Stenlund och Roger Oskarsson 

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen måndagen den 5 juli 2021, kl. 10.00.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 35 - 56
Inger Selin

Ordförande

Joacim Eliasson

Justerande

Börje Stenlund Roger Oskarsson 

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-06-28

Anslag sätts upp 2021-07-05 Anslag tas ner 2021-07-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-06-28 (28)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

När-
varo

§ 39
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

Lennart Gustavsson V X X  
Mikael Abrahamsson S X X
Arne Hellsten Ingen ersättare ML - - -
Anna Harr V X X
Jeanette Norberg Ingen ersättare S - - -
Cecilia Festin Stenlund L X X
Petter Hultdin V X X
Roger Oskarsson S X X
Börje Stenlund ML X X
Lena Nyström V X X
Ylva Olofsson Tobias Renström S X X
Stefan Lundgren L X X
Kim Bergström V X X
Joacim Eliasson S X X
Ethel Cavén ML X X

Emil Högberg Mats Jonsson C X X

Siv Stenberg Ingen ersättare V - - -

Jessica Höglund SD X X
Charlotte Hultdin S X X
Simon Morén Ingen ersättare V - - -

Emil Stråhle Ingen ersättare S - - -

Stefan Larsson Ingen ersättare ML    - - -
Åsa Gustafsson Ingen ersättare L - - -
Marjet Gustavsson Ingen ersättare V - - -

Ove Stenlund Ingen ersättare S - - -

Summa 16  5 11
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 35

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

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

Tillkommer: * Interpellation till ordförande i MENI AB från Socialdemo-
kraterna angående MENI AB:s pressmeddelande 2021-
06-03.

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändring.

Tillkommer * Interpellation till ordförande i MENI AB, från Socialdemo-
kraterna, angående MENI AB:s pressmeddelande 2021-
06-03.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2021.75

Beviljande av ansvarsfrihet år 2020 för kommunstyrelsen

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2020 där de 
föreslår att kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i dessa or-
gan beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Lennart Gustavsson (V), Petter Lundström (V), Kim Bergström (V), Mi-
kael Abrahamsson (S), Charlotte Hultdin (S), Stefan Lundgren (L) och 
Cecilia Festin Stenlund (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Ingen ersättare träder in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliason (S): Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020.

BESLUT

- Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen beviljas an-
svarsfrihet för 2020.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2021.76

Beviljande av ansvarsfrihet år 2020 för Malå/Norsjö miljö- och bygg-
nämnd

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2020 där de 
föreslår att kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i dessa or-
gan beviljas ansvarsfrihet

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Stefan Lundgren (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ingen ersättare träder in i hans ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Miljö- och byggnämnden och de enskilda ledamö-
terna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

BESLUT

- Miljö- och byggnämnden och de enskilda ledamöterna i styrelsen be-
viljas ansvarsfrihet för 2020. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomi, VD Meni AB, VD 
Mabo AB

Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2021.115/04

Delårsrapport, januari - april 2021 - Malå kommun

Delårsrapport för perioden januari - april 2021 för Malå kommun har 
upprättats av allmänna avdelningen, miljö- och byggavdelningen samt 
de kommunala bolagen.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Delårsrapporten för tiden januari - april år 2021 för 
Malå kommun godkänns. Till nästa kommunfullmäktigesammanträde 
ska VD för Meni och VD för Malåbostaden komma tillbaka med en åt-
gärdsplan för att få ekonomin i balans.

BESLUT 

- Delårsrapporten för tiden januari - april år 2021 för Malå kommun god-
känns.

- Till nästa kommunfullmäktigesammanträde ska VD för Meni AB och 
VD för Mabo AB komma tillbaka med en åtgärdsplan för att få ekono-
min i balans.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr 2021.108/04

Budget 2022 - Budgetförutsättningar 2022

Administrativa enheten har upprättat förslag till Budgetförutsättningar 
för 2022.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 5/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 68/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Upprättat förslag till Budgetförutsättningar för 2022 fastställs med följan-
de ändring. På sida 7 under rubriken Särskilt riktade insatser ska föl-
jande insats läggas till. ”Utreda möjligheterna till fria arbetskläder för 
personal inom förskoleverksamhet”. Kommunchefen får i uppdrag att 
bereda förslag till utveckling av budgetprocessen.

Cecilia Festin-Stenlund (L): Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 
för 2022 fastställs med följande ändring. På sida 7 under rubriken Sär-
skilt riktade insatser tas ”Förstärkt elevhälsa” bort. Kommunchefen får 
i uppdrag att bereda förslag till utveckling av budgetprocessen. 

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige bifaller Cecilia Festin-Stenlunds förslag.

Omröstning begärs.

FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING

Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som bifaller Cecilia Festin-Stenlunds förslag röstar nej.

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Med 5 ja-röster och 11 nej-röster, vilket redovisas i sammanträdeslis-
tan, bifaller kommunfullmäktige Cecilia Festin-Stenlunds förslag.

Ekonomi, kommunchef
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT 

- Upprättat förslag till Budgetförutsättningar för 2022 fastställs med föl-
jande ändring. På sida 7 under rubriken Särskilt riktade insatser tas 
”Förstärkt elevhälsa” bort.

- Kommunchefen får i uppdrag att bereda förslag till utveckling av bud-
getprocessen.

-----

RESERVATION

Lennart Gustavsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomi

Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2021.107/04

Budget 2022 - Skattesats 2022

Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande 
år. Skattesatsen för 2021 är 23,35. 

Skattesatsen för 2022 ska vara 23,35.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 6/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 69/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens och kommunsty-
relsens förslag, lydande: Skattesatsen för 2022 ska vara 23,35.

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Skattesatsen för 2022 ska vara 23,35.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomi

Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2021.106/04

Budget 2022 - Budgetramar 2022 samt budgetplan 2023 - 2025

Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, utifrån 
resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar 2022 samt 
budgetplan 2023 – 2025.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 7/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 70/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens och kommunsty-
relsens förslag, lydande: Budgetramar 2022 samt budgetplan 2023 - 
2025 fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och res-
pektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela 
inom budgetramen. 

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Budgetramar 2022 samt budgetplan 2023 - 2025 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 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomi

Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2021.105/04

Budget 2022 - Investeringsbudgetram 2022 samt investeringsbudget-
plan 2023 – 2025

Administrativa enheten har i samarbete med budgetberedningen, utifrån 
resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till investeringsbudgetram 
2022 samt investeringsbudgetplan 2023 - 2025.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 8/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 71/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens och kommun-
styrelsens förslag, lydande: Investeringsbudgetramar 2022 samt inve-
steringsbudgetplan 2023 - 2025 fastställs enligt upprättat förslag. Till 
kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under verk-
samhetsåret omfördela inom budgetramen. 

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Investeringsbudgetramar 2022 samt investeringsbudgetplan 2023 - 
2025 fastställs enligt upprättat 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 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomi

Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2021.104/04

Fastställande av ram för nyupplåning under 2022

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 2022 kommer ca 50 mnkr att nyupplånas.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 9/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 72/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Kommunstyrelsen har under 2022-01-01--12-31 rätt att nyupplåna, d v s 
öka kommunens skulder under perioden med totalt 50 mnkr.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Kommunstyrelsen har under 2022-01-01--12-31 rätt att nyupplåna, 
d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 50 mnkr.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunchef, administrativ chef, 
utvecklings- och arbetsmark-
nadschef, Region Västerbotten

Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2021.94/00

Fastställande av Serviceplan 2021 - 2022 för Malå kommun

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 109 att fastställa Service-
plan 2019 - 2020 för Malå kommun. Eftersom uppföljningen av planen 
visade på att implementering och genomförande kan utvecklas och att 
pandemin påverkat möjligheten till dialog har en revidering, med föregå-
ende plan som grund, gjorts inför perioden 2021 - 2022. Med bakgrund 
av kommunstyrelsens målsättning ”att det ska finnas goda möjligheter 
för invånare att vara delaktiga och få insyn i kommunala verksamheter” 
har en ambition varit att begränsa planen i omfång och förtydliga åtgär-
derna. 

Delmålen föreslås även fortsättningsvis vara: 

 Säkerställa att grundläggande kommersiell service finns i den strate-
giska serviceorten Malå samhälle och serviceorten Adak.

 Bibehålla och utveckla Malå och utveckla Adak.

BESLUTSUNDERLAG

Maria I Larssons tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 34/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 77/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets och kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun upp-
hör att gälla. Serviceplan 2021 - 2022 för Malå kommun fastställs.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Serviceplan 2019 - 2020 för Malå kommun upphör att gälla.

- Serviceplan 2021 - 2022 för Malå kommun fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunalförbundet Partner-
skap Inland – Akademi Norr

Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2021.82/04

Ansvarsfrihet år 2020 för direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland - Akademi Norr

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akade-
mi Norr har upprättats och fastställs av direktionen.

Kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun har att pröva 
frågan om ansvarsfrihet.

Av revisionsrapporten framgår att revisorerna föreslår att direktionen för 
Kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet.

Det finns inga erinringar mot direktionen eller revisionsrapporten, varför 
ansvarsfrihet bör beviljas.

BESLUTSUNDERLAG

Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 40/21.
Kommunstyrelsens förslag, § 83/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson(V): Bifall till allmänna utskottets och kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Malå kommun beviljar direktionen i Kommunal-
förbundet Partnerskap Inland ansvarsfrihet för år 2020.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland ansvarsfrihet för år 2020.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2021.74/04

Fastställande av arvode och ersättning till politiker i Trepartens renhåll-
ningsnämnd

Treparten är den för Sorsele, Malå och Norsjö gemensamma nämnden 
för insamling av hushållsavfall. Det senaste avtalet mellan kommunerna 
tecknades 2011. Kommunerna har för avsikt att teckna ett nytt avtal un-
der 2021. När Treparten bildades bestod dess politiska organisation av 
kommunalråd eller på annat sätt redan avlönade politiker. Över tid har 
de politiska organisationerna förändrats.

Under 2020 tjänstgjorde Sorseles politiker som ordförande för Treparts-
nämnden. Denna politiker saknade rätt till deltidsarvode från hemkom-
munen under perioden. På begäran om ersättning för fullgjort arbete in-
om nämnden hänvisar Sorsele kommun till att det är värdkommunen för 
nämnden, d v s Norsjö kommun som ska utge ersättning.

Sorseles tjänstgörande politiker saknar till följd av detta arvode för 
2020. Ett reglemente bör fastställas för 2020 - 2022 och ersättning bör 
därefter utbetalas retroaktivt till den politiker som tjänstgjort utan ersätt-
ning.

Nämnden föreslår att ersättning ska hanteras enligt Norsjö kommuns 
antagna reglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019 - 2022. 
Procentsats för uppdraget som ordförande i Trepartens renhållnings-
nämnd saknas dock i beloppsbilagan och en skrivelse lämnas därför till 
alla deltagande kommuner att godkänna arvodesnivån då det i annat 
fall skulle vara de tjänstgörande politikerna själva som beslutar om sin 
ersättning.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 39/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 85/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets och kommunsty-
relsens förslag, lydande: Procentsatsen för uppdraget som ordförande i 
Trepartens renhållningsnämnd sätts till 5 % (150 kr/tim) av det för året 
aktuella grundarvodet enligt beloppsbilagan till Norsjös reglemente. Om 
tjänstgörande politiker redan erhåller hel- eller deltidsarvode från hem-
kommunen ska ingen ytterligare ersättning utgå från Treparten. I övrigt 
ska Norsjö kommuns antagna reglemente gälla i sin helhet för utbetal-
ning av ersättningar för politiker inom Treparten. De ersättningar som 

Inger Johansson/Norsjö kom-
mun
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

betalas ut från Treparten via Norsjö kommun ska märkas med en aktivi-
tet för respektive kommun så att faktisk kostnad i slutändan belastar be-
rörd politikers hemkommun.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Procentsatsen för uppdraget som ordförande i Trepartens renhåll-
ningsnämnd sätts till 5 % (150 kr/tim) av det för året aktuella grundar-
vodet enligt beloppsbilagan till Norsjös reglemente.

- Om tjänstgörande politiker redan erhåller hel- eller deltidsarvode från 
hemkommunen ska ingen ytterligare ersättning utgå från Treparten. 

- I övrigt ska Norsjö kommuns antagna reglemente gälla i sin helhet för 
utbetalning av ersättningar för politiker inom Treparten. 

- De ersättningar som betalas ut från Treparten via Norsjö kommun ska 
märkas med en aktivitet för respektive kommun så att faktisk kostnad i 
slutändan belastar berörd politikers hemkommun.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Trepartens renhållningsnämnd

Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2021.122/10

Godkännande av avtal om samverkan i gemensam renhållningsnämnd

Både Trepartens renhållningsnämnd och respektive kommuners full-
mäktige har beslutat om fortsatt samverkan mellan de tre kommunerna i 
frågor som rör insamling av restavfall och matavfall från hushållen. Med 
anledning av detta ska ett nytt avtal upprättas mellan de samverkande 
kommunerna som fastställer hur samverkan i den gemensamma nämn-
den ska ske. Innan avtalet fastställs i respektive kommunfullmäktige 
kan inte nya insamlingsfordon beställas. 

Tjänstepersoner från samverkande kommuner har tagit fram ett förslag 
till nytt avtal, det finns vissa frågor där en politisk viljeriktning behövs.

BESLUTSUNDERLAG

Trepartens renhållningsnämnds protokoll, § 15/21.
Lennart Gustavssons delegationsbeslut 2021-06-15

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till Lennart Gustavssons förslag/delegations-
beslut, lydande: Avtal om samverkan i gemensam renhållningsnämnd 
godkänns.

BESLUT enligt Lennart Gustavssons förslag/delegationsbeslut

- Avtal om samverkan i gemensam renhållningsnämnd godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Arbetarpartiet Socialdemokrater-
na

Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2021.87/04

Utbetalning av partistöd 2021 - Malå Socialdemokratiska Arbetarkom-
mun

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap, 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. 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, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
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.
Allmänna utskottets protokoll, § 41/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 86/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets och kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 
kr betalas ut till Arbetarpartiet Socialdemokraterna.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Arbe-
tarpartiet Socialdemokraterna.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Malålistan

Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 2021.88/04

Utbetalning av partistöd 2021 - Malålistan

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap, 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. 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, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
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.
Allmänna utskottets protokoll, § 42/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 87/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets och kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 14 800 
kr betalas ut till Malålistan.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 14 800 kr betalas ut till Malå-
listan.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Vänsterpartiet

Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr 2021.89/04

Utbetalning av partistöd 2021 - Vänsterpartiet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap, 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. 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, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
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.
Allmänna utskottets protokoll, § 43/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 88/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets och kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 
kr betalas ut till Vänsterpartiet.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Väns-
terpartiet.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Centerpartiet

Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr 2021.90/04

Utbetalning av partistöd 2021 - Centerpartiet Malå

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap, 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. 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, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
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.
Allmänna utskottets protokoll, § 44/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 89/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets och kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 3 700 
kr betalas ut till Centerpartiet.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 3 700 kr betalas ut till Center-
partiet.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Liberalerna

Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 2021.91/04

Utbetalning av partistöd 2021 - Liberalerna i Malå

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap, 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. 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, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
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.
Allmänna utskottets protokoll, § 45/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 90/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets och kommunstyrel-
sens förslag, lydande: Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 11 100 
kr betalas ut till Liberalerna.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 11 100 kr betalas ut till Libe-
ralerna.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Förslagsställaren, utvecklingsav-
delningen

Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 2021.86/09

Medborgarförslag om en aktiv webb kanal med livestreaming.

Förslagsställaren har inlämnat ett medborgarförslag om en aktiv webb-
kanal i Malå kommun.

Kan SVT göra ”den stora älgvandringen” så kan väl Malå också. Som 
reklampelare på Malå kommuns hemsida, en aktiv webbkanal som live-
streamas ut 24 timmar om dygnet. En passiv reklamtjänst för Malå utan 
att det behöver kosta multum.

Tekniken: vi har ett brett utbyggt fibernät i Malå, solcellsdrivna webka-
meror monteras typ 5–6 st. 

Vi har inte så stor älgvandring nu på våren men i december så är den 
imponerande men vi har ju ett stort vilt- och fågelliv att visa upp.

Kommunfullmäktige har att besluta om till vilken nämnd/styrelse med-
borgarförslaget ska överlämnas för beredning eller beslut.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrel-
sen för beredning och beslut.

BESLUT

- Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2021.119/09

Interpellation av Sverigedemokraterna Malå till kommunstyrelsens ordf 
om Tankkortsskandalen - Ett kommunalt haveri

Jessica Höglund (SD) har inlämnat en interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande Lennart Gustavsson, om tankkortsskandalen – ett 
kommunalt haveri. Interpellationen lyder:

”Interpellation – tankkortsskandalen, ett kommunalt haveri.

Interpellation till KSO, Lennart Gustavsson.

Bakgrund: När vi nämner tankkortsskandalen är det förmodligen ingen i 
kommunen som behöver fråga vad vi pratar om. Denna skandal är utan 
tvekan den största händelsen i Malå under det senaste årtiondet. Det är 
synd för Malå har en stor potential att vara mer. Tyvärr var det dock inte 
så. Regionala mediatäckningen över denna händelse talar sitt tydliga 
språk.

Men för att sammanfatta vad som hänt, för det kan behövas då vissa vill 
nedspela vad som faktiskt har hänt.

Kommunen har under lång tid haft tankkort som användes fullständigt 
utan kontroll. Varje fordon skall ha ett särskilt tankkort. Diesel har tan-
kats i bensinfordon. Bensin har tankats i dieselfordon. Fordon har tan-
kats på ledig tid. Skotrar och pistmaskin har tankats på sommaren. Kör-
journaler och mätarställningar saknas. Kommunala fordon har även an-
vänts i privat bruk.

Det är fullständigt omöjligt att veta exakt vad som hänt när oreda inte 
beskriver problemet på ett förtjänstfullt sätt. Jämför man dessutom års-
förbrukning finns en oroande diskrepans mellan åren som inte enkelt 
kan förklaras. Förklaras utan misstanke av bedrägeri det vill säga. Inte 
med det sagt att alla oegentligheter är ett resultat av illvilja.

Efterföljden av avslöjandena är dock lika problematiska. Kommunled-
ningen gav revisionsbolaget PWC uppdraget att granska tankkort och 
kommunbilar för åren 2015–2017 och kom med svidande kritik. Denna 
rapport är obligatorisk läsning om man vill sätta sig in hur Malå kommun 
fungerade.

Dessutom finns skäl att anta att rapporten bara skrapar på ytan. PWC 
måste dessutom förhålla sig till de ramar man fått för uppgiften och den-
na beställning är gjord från kommunledning som är delaktiga i oredan. 
Till exempel saknas vissa år i utredningen vilket skulle kunna tillföra än-
nu mer uppgifter om felaktigheter.

Jessica Höglund
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Det Sverigedemokraterna främst vill kritisera är dock konsekvenserna 
för detta systematiska slarv. Att ”se över rutiner” är knappast tillräckligt 
och vi vill se samma handlingsplan ett privat företag skulle haft. För var-
för skall arbete för en kommun vara annorlunda? Den politiska hand-
lingskraften är knappast förtroendeingivande för våra medborgare.

Vår uppfattning är att politiken sopar detta under mattan. Personer i an-
svarig position kan knappast inneha fortsatt förtroende att ha översyn 
av kommunal verksamhet framledes. I synnerhet då vissa riktlinjer fun-
nits om nu inte sunt förnuft är nog vilket det borde.

Även den politiska delen av kommunledningen skall ifrågasättas just på 
grund av svikna löften och bristande uppföljning. Det är kanske främst 
upp till väljarna att ta ställning till, men vi behöver få det sagt. Under 
dialogträffar med medborgarna lovar man det ena och det andra men 
uppföljning uteblir.

Sverigedemokraterna har avvaktat i frågan eftersom det funnits polisut-
redningar och möjlighet för de ansvariga att hitta åtgärder för att behålla 
förtroendet. Detta kan vi nu säga uteblivit.

Med ovan som bakgrund vill Sverigedemokraterna fråga KSO:

Varför vill kommunstyrelsen inte rätta till de misstag man gjort med re-
soluta åtgärder? När skall medborgarna förvänta sig den utredning och 
redogörelse man lovat?

Kommunstyrelsens ordförande har inlämnat ett svar, lydande.

Först vill jag tacka Jessica Höglund (SD) för interpellationen. I interpel-
lationen görs en beskrivning av historien utifrån Sverigedemokraternas 
perspektiv. Beskrivningen landar i två frågeställningar:

- Varför vill inte kommunstyrelsen rätta till de misstag man gjort med re-
soluta åtgärder?

- När skall medborgarna förvänta sig den utredning och redogörelse 
man lovat?

Vid en genomgång av ärendet finner man att det varit många turer som 
på politisk nivå startade med ett extra kommunstyrelsesammanträde 
18-07-27. Därefter har en rad utredningar genomförts. Bland dessa kan 
nämnas följande:

- Utredning PWC, presenterades 18-10-02
- Utredning personalchef, presenterades 19-04-04
- Utredning ekonomichef, presenterades 19-04-11
- Polisutredning, meddelande om att utredning läggs ner 19-09-04
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Efter kommunstyrelsens sammanträde 19-10-01 där beslutet blev att 
notera informationen överklagades beslutet till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrätten meddelade 20-02-24 en dom som i sammanfattning 
säger: Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att (den överkla-
gande) inte visat att det överklagade beslutet inte tillkommit i laga ord-
ning på grund av jäv. Det överklagade beslutet ska därmed inte mot 
denna bakgrund eller mot bakgrund av vad som i övrigt anförts av (den 
överklagande) upphävas på någon av de grunder som anges i 13 kap. 
8 § KL. Överklagandet ska därför avslås.

Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten. Kammarrätten 
meddelade 20-05-05 följande: Kammarrätten meddelar inte prövnings-
tillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Kammarrättens dom överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen. 
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 20-12-08: Högsta förvalt-
ningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgö-
rande står därmed fast.

Utifrån genomförda utredningar har regelverket förtydligats och skärpts. 
Huruvida detta kan ses som resoluta åtgärder kan naturligtvis diskute-
ras. Jag anser att Malå kommun har agerat på ett adekvat sätt. Vilken 
utredning och det utfästelser som hänvisas till i interpellationen är för 
mig oklart. Min åsikt är att Malå kommun initierat såväl utredningar som 
redogörelser. Malå kommun har sedan utifrån dessa arbetet för att ska-
pa tydliga regler och rutiner samt instrument för uppföljning.

Historien ska man ta lärdom av. En lärdom utifrån de händelser som in-
terpellationen berör är för mig den vikt som öppenhet och rak kommuni-
kation har. Malå kommun bör i framtiden utveckla förmågan att ta tillva-
ra reaktioner, förslag och frågeställningar från anställda och invånare.

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 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
VD MENI AB

Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2021.123/09

Interpellation till ordförande i Meni AB, från Socialdemokraterna, angå-
ende MENI AB:s pressmeddelande 2021-06-03

Ordförande delger kommunfullmäktige följande inlämnade interpella-
tion. 

- Av Mikael Abrahamsson (S) angående MENI AB:s pressmeddelande 
2021-06-03.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Interpellationen överlämnas till ordförande i MENI 
AB, för besvarande i kommunfullmäktige 2021-10-25.

BESLUT

- Interpellationen överlämnas till ordförande i MENI AB, för besvarande i 
kommunfullmäktige 2021-10-25.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2021-06-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 56

Redovisning av meddelanden

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 2021-04-13, 2021-
förmyndarnämnd 05-10, 2021-06-08

Norsjö kommun/Trepartens renhåll- Protokoll 2021-06-01
ningsnämnd  

Malåbostaden AB Lekmannarevisorernas gransk-
ningsrapport för 2020

Protokoll 2021-05-19

Malå Energi och Industri AB Lekmannarevisorernas gransk-
ningsrapport för 2020

Protokoll 2021-05-18

Malå-Norsjö Miljö- och byggnämnd Protokoll 2021-05-10

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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