MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

1

(23)

Plats och tid

Malå Hotell, kl. 15.00 -16.55

Ajournering

Kl. 15.10 – 15.15. Paus
Kl. 15.20 – 15.27. Information från folkhälsoplanerare

Beslutande

Samtliga ledamöter med undantag av Arne Hellsten (ML), Charlotte
Hultdin (S), Simon Morén (V) och Ove Stenlund (S), vilka ersätts av
Mikael Eriksson-Lind (ML), Ulrika Bergstedt (S), Claes-Göran
Wikström (V) och Tobias Renström (S).
Frånvarande utan ersättare är Emil Högberg (C), Jessica Höglund
(SD) och Stefan Larsson (ML).
Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.

Övriga deltagande

Jim Lundmark, kommunchef
Lisa Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Mikael Abrahamsson och Ethel Cavén, ersättare Ulrika Bergstedt

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret måndag den 2 maj 2022, kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

14 - 29

Lisa Nilsson
Ordförande

Joacim Eliasson
Justerande

Mikael Abrahamsson
§ 14 - 16, § 18 - 29

Ethel Cavén

Ulrika Bergstedt
§ 17

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-04-25

Anslag sätts upp

2022-05-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande

2022-05-24
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SAMMANTRÄDESLISTA
Ordinarie
ledamot
Lennart Gustavsson
Mikael Abrahamson
Arne Hellsten
Anna Harr
Jeanette Norberg
Cecilia Festin Stenlund
Petter Hultdin
Roger Oskarsson
Börje Stenlund
Lena Nyström
Ylva Olofsson
Stefan Lundgren
Kim Bergström
Joacim Eliasson
Ethel Cavén
Emil Högberg
Siv Stenberg
Jessica Höglund
Charlotte Hultdin
Simon Morén
Emil Stråhle
Stefan Larsson
Åsa Gustafsson
Marjet Gustavsson
Ove Stenlund
Summa
Avstår

Tjänstgörande
ersättare

Mikael Eriksson-Lind

Ingen ersättare
Ingen ersättare
Ulrika Bergstedt
Claes-Göran
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Ingen ersättare

Tobias Renström
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2022-04-25

Sammanträdesdatum

Blad nr

3

§ 14
Godkännande av dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordningen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 15

Blad nr

4

Dnr 2022.60/04

Årsredovisning 2021
Allmänna avdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för 2021
års förvaltning.
BESLUTSUNDERLAG
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens protokoll, § 33/22
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Årsredovisning för 2021 års förvaltning för Malå kommun godkänns.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Årsredovisning för 2021 års förvaltning för Malå kommun godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Jim Lundmark, Ekonomi, EllaMarit Pilto, Erik Lindblom, John
Olsson, Elin Nilsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 16

Blad nr

5

Dnr 2022.76/04

Revisionsberättelse för år 2021
Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse där de föreslår att
godkänna kommunens årsredovisning och bevilja ansvarsfrihet. Beviljandet av ansvarsfrihet samt årsredovisningen är egna ärenden varför
kommunfullmäktige här endast har att lyfta beslutet om att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse för år 2021
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Revisionsberättelsen för 2021 års förvaltning och
räkenskaper läggs till handlingarna.
BESLUT
- Revisionsberättelsen för 2021 års förvaltning och räkenskaper läggs
till handlingarna.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Johnny Salomonsson

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 17

Blad nr

6

Dnr 2022.77/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2021 för kommunstyrelsen
Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2021 där de
tillstyrker att styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
JÄV
Lennart Gustavsson (V), Petter Hultdin (V), Kim Bergström (V), Siv
Stenberg (V), Mikael Abrahamsson (S), Jeanette Norberg (S), Ylva
Olofsson (S), Emil Stråhle (S), Cecilia Festin Stenlund (L) och Stefan
Lundgren (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Inga ersättare inträder i deras ställe.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2021.
BESLUT
- Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2021.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

KS

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 18

Blad nr

7

Dnr 2022.78/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2021 för Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd
Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2021 där de
tillstyrker att styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande.
JÄV
Ulrika Bergstedt (S) och Stefan Lundgren (L) anmäler jäv och deltar inte
i handläggningen av ärendet. Inga ersättare inträder i deras ställe.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Miljö- och byggnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.
BESLUT
- Miljö- och byggnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 19

Blad nr

8

Dnr 2022.41/04

Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 - Miljö- och byggnämnden
Under 2021 hade räddningstjänsten beviljats investeringsmedel på 100
tkr för ett terrängfordon. Dessa medel har inte nyttjats under 2021 varför
nämnden önskar att investeringsmedlen överförs från 2021 till 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 3/22.
Allmänna utskottets protokoll, § 23/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 35/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Ärendet avslutas utan åtgärd eftersom kommunstyrelsen 2022-02-22, §
8 föreslår kommunfullmäktige att besluta i samma fråga.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Ärendet avslutas utan åtgärd eftersom kommunstyrelsen 2022-02-22,
§ 8 föreslår kommunfullmäktige att besluta i samma fråga.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 20

Blad nr

9

Dnr 2022.52/04

Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2022 - Miljö- och
byggnämnden
Räddningstjänsten i Malå använder en tankbil från 1992. Kostnader för
att hålla denna i drift överstiger i dagsläget värdet av fordonet. Under
våren kommer räddningstjänsten i Vännäs att lägga ut en tankbil från
2001 till försäljning. Ett inköp av denna skulle ge en frist på ca 10 år innan investering av ny tankbil krävs.
Vid inköp av ”ny” tankbil kommer nuvarande tankbil samt tidigare tankbilsprojekt att avyttras.
Miljö- och byggnämnden ansöker om 200 000 kronor i tilläggsanslag i
investeringsbudgetram 2022.
BESLUTSUNDERLAG
Sam Venngrens delegationsbeslut.
Allmänna utskottets protokoll, § 26/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 36/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Ansökan om tilläggsanslag bifalls.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Ansökan om tilläggsanslag bifalls.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 21

Blad nr

10

Dnr 2022.57/04

Budget 2023 - Budgetförutsättningar 2023
Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen utarbetat förslag till Budgetförutsättningar 2023.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 2/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 38/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2023 fastställs med följande
ändring. På sida 10, under rubriken Fokusområden ska följande punkt
läggas till. Utveckla kommunikation och delaktighet med kommunens
invånare.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2023 fastställs med följande
ändring.
På sida 10, under rubriken Fokusområden ska följande punkt läggas
till. Utveckla kommunikation och delaktighet med kommunens invånare.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Ekonomi, Jim Lundmark

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 22

Blad nr

11

Dnr 2022.45/10

Uppföljning av samtliga planer för internkontroll 2021
Styrelsen och nämnderna ska varje år upprätta en särskild plan för den
interna kontrollen, och uppföljning av internkontrollplanerna ska göras
för föregående år. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över samtliga
nämnders verksamhet och har därmed ansvaret för den interna kontrollen på ett kommunövergripande plan. Sammanställning av rapporterna
för föregående år ska redovisas till kommunfullmäktige senast i april
månad. Uppföljningen gäller kommunstyrelsen och Malå/Norsjö miljöoch byggnämnd.
BESLUTSUNDERLAG
Lisa Nilssons Tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 19/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 47/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Uppföljning av samtliga planer för internkontroll 2021 godkänns.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Uppföljning av samtliga planer för internkontroll 2021 godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 23

Blad nr

12

Dnr 2022.40/04

Antagande av taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader
Från den 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.
Enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader är det den eller de
kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggområdet
(byggnadsnämnden) som har tillsyn över att de skyldigheter som anges
i lagen fullgörs. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn och meddela
föreskrifter om avgifternas storlek.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett underlag för
taxa för ärenden om tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader.
Bedömning
Miljö- och byggavdelningen har utifrån SKR:s underlag tagit fram ett förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader. Timavgiften föreslås till 1 016 kr per timme.
BESLUTSUNDERLAG
Miljö- och byggnämndens protokoll, § 6/22.
Allmänna utskottets protokoll, § 24/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 48/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader antas.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader
antas.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 24

Blad nr

13

Dnr 2021.135/0909

Motion om bildande av aktiebolag för Tjamstanbackarna, Laven, husvagnscampingen och Malå hotell
Socialdemokraterna har inlämnat en motion om bildande av aktiebolag
för Tjamstabackarna, Laven, husvagnscampingen och Malå hotell. Motionen lyder:
Bakgrund:
Malå kommuns vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och
trygg kommun där utveckling sker.
Beslut i kommunfullmäktige 2020-04-20, § 19:
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 2021-09-01.
Bolaget har till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring utvecklas till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun.
Förslag:
Att renodla Tjamstaanläggningen från industribolaget tydliggör den
satsning som kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 om en utvecklingsplan av Tjamstaområdet. Genom att renodla verksamheten utökas
möjligheten att marknadsföra, följa utvecklingen, utveckla och utöka besöksnäring till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun.
Vi socialdemokrater yrkar
- att utreda möjligheten till ett eget aktiebolag för Tjamstabackarna, Laven, husvagnscampingen och Malå Hotell.
Motionen är anmäld i kommunfullmäktige 2021-10-25, § 66. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 25/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 49/22.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Socialdemokraterna, Jim
Lundmark

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

Blad nr

14

Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Motionen bifalls.
Cecilia Festin Stenlund (L): Motionen avslås.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige bifaller Mikael Abrahamssons förslag.
Omröstning begärs.
FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING
Den som bifaller Mikaels Abrahamssons förslag röstar ja.
Den som bifaller Cecilia Festin Stenlunds förslag röstar nej.
OMRÖSTNINGSRESULTAT
Med 14 ja-röster och 8 nej-röster, vilket redovisas i sammanträdeslistan, bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Motionen bifalls.
----RESERVATION
Cecilia Festin Stenlund (L), Stefan Lundgren (L), Åsa Gustavsson (L),
Ethel Cavén (ML), Mikael Eriksson-Lind (ML) och Börje Stenlund (ML)
reserverar sig till förmån för Cecilia Festin Stenlunds förslag.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Socialdemokraterna, Jim
Lundmark

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

§ 25

Blad nr

15

Dnr 2022.42/04

Instruktion för ombud inför Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstämma år 2022
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 47 Ombud framgår följande.
Som ombud i bolagsstämman för kommunens helägda bolag ska ombudet ha instruktioner från kommunfullmäktige som klargör hur ombudet ska rösta på bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen 7 kapitlet, 3 §
ska det valda ombudet även ha fullmakt av ägaren. Fullmakten är giltig
1 år. Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman till fullmäktige.
Enligt Malå Energi- och Industri AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på
ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malå Energi- och Industri AB,
Åke Wallgren, Stefan Lundgren

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

Blad nr

16

10. Val av revisor och revisorsersättare
11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och
lekmannarevisorer
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 21/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 51/22.
JÄV
Lennart Gustavsson (V), Marjet Gustavsson (V), Roger Oskarsson (S)
och Cecilia Festin Stenlund (L) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet. Inga ersättare inträder i deras ställe.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Petter Hultdin (V): Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå
Energi- och Industri AB lämnas på punkterna 8 och 12: 8 a) resultatoch balansräkning fastställs, 8 b) disposition av bolagets resultat fastställs, 8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas inte, 12 avkastningskravet om 1 % ska fullföljas, 12
bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå Energi- och Industri
AB lämnas på punkterna 8 och 12: 8 a) resultat- och balansräkning
fastställs, 8 b) disposition av bolagets resultat fastställs, 8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas, 12 avkastningskravet om 1 % ska fullföljas, 12 bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar.
FÖRSLAGSORDNING
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
Kommunfullmäktige bifaller Mikael Abrahamssons förslag.
Omröstning begärs.
FÖRSLAGSORDNING I ÖMRÖSTNING
Den som bifaller Mikael Abrahamssons förslag röstar ja.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malå Energi- och Industri AB,
Åke Wallgren, Stefan Lundgren

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Blad nr

17

Den som bifaller Petter Hultdins förslag röstar nej.
OMRÖSTNINGSRESULTAT
Med 9 ja-röster och 9 nej-röster, vilket redovisas i sammanträdeslistan,
har ordförande utslagsröst och bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå Energi- och Industri AB lämnas på punkterna 8 och 12:
8 a) resultat- och balansräkning fastställs
8 b) disposition av bolagets resultat fastställs
8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas
12

avkastningskravet om 1 % ska fullföljas

12

bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar.

----RESERVATION:
Anna Harr (V), Petter Hultdin (V), Lena Nyström (V), Kim Bergström
(V), Siv Stenberg (V), Claes-Göran Wikström (V), Mikael Eriksson-Lind
(ML), Ethel Cavén (ML) och Börje Stenlund (ML) reserverar sig till förmån för Petter Hultdins Förslag.
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Dnr 2022.43/04

Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma år 2022
Av kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 47 Ombud framgår följande.
Som ombud i bolagsstämman för kommunens helägda bolag ska ombudet ha instruktioner från kommunfullmäktige som klargör hur ombudet ska rösta på bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen 7 kapitlet, 3 §
ska det valda ombudet även ha fullmakt av ägaren. Fullmakten är giltig
1 år. Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman till fullmäktige.
Enligt Malåbostaden AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på ordinarie
årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
10. Val av revisor och revisorsersättare
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Malåbostaden AB, Emil Stråle,
Ulf Oskarsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2022-04-25

Sammanträdesdatum

Blad nr

19

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och
lekmannarevisorer
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
BESLUTSUNDERLAG
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 22/22.
Kommunstyrelsens protokoll, § 52/22.
JÄV
Mikael Eriksson-Lind (ML), Stefan Lundgren (L), Claes-Göran Wikström
(V) och Tobias Renström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Inga ersättare inträder i deras ställe.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande:
Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malåbostaden AB lämnas på punkterna 8 och 12: 8 a) resultat- och balansräkning fastställs, 8
b) disposition av bolagets resultat fastställs, 8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas, 12 avkastningskravet om 1 % ska fullföljas, 12 bolaget ska amortera sina lån i nivå
med avskrivningar.
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag
- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malåbostaden AB lämnas på punkterna 8 och 12:
8 a) resultat- och balansräkning fastställs
8 b) disposition av bolagets resultat fastställs
8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas.
12

avkastningskravet om 1 % ska fullföljas,

12

bolaget ska amortera sina lån i nivå med avskrivningar.

----Justeringsmännens sign
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Dnr 2022.69/11

Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Meni
AB
Arne Hellsten (ML) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot
och vice ordförande i Meni AB.
Kommunfullmäktige har att notera informationen.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2022.56/0909

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsintegrering
Ordförande delger kommunfullmäktige följande inlämnad interpellation.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson om
Jämställdhetsintegrering.
Inför varje politiskt möte i Malå kommun bifogas sedan 2014 ett dokument med följande lydelse:
”Checklista för politiker
Syftet med denna checklista är att ge politiker stöd i beslutsfattandet då
det gäller att jämställdhetsperspektivet tas hänsyn till i beslutet. 1. Finns
en analys med om vilka konsekvenser beslutet innebär för kvinnor/män,
flickor/pojkar? 2. Ges förslag till åtgärder om man har identifierat ojämställdhet? 3. Är eventuell statistik könsuppdelad? 4. Ges förslag till hur
det föreslagna beslutet ska följas upp? Beslutad av kommunfullmäktige
2014-02-24, § 4”.
Tanken var att kommunen skulle få använda sig av Jämställdhetsintegrering som metod och att denna checklista skulle fungera som en påminnelse för tjänstemän och politiker.
Liberalerna vill nu veta hur kommunstyrelsens ordförande uppfattar följsamheten till denna checklista?
- Är jämställdhetsintegrering fortfarande en aktuell metod i Malå
kommun?
- Har checklistan spelat ut sin roll?
- Behövs fortbildningsinsatser inom området?
Cecilia Festin Stenlund, Liberalerna Malå
Interpellationen har i kommunfullmäktige 2022-03-14 överlämnats till
kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktige
2022-04-25.
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett svar, lydande:
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsintegrering
Först och främst ett tack till liberalerna som genom sin interpellation lyfter frågan om hur jämställdhetsarbete kan och ska bedrivas. Jämställdhetsarbete är för mig ett arbete som är horisontell dvs ska finnas i all
politik. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv
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ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla
kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.
En snabb blick på vår egen organisation visar att 77 % av våra anställda är kvinnor och att kvinnornas medellön är drygt 700: - / månad
lägre än männens. Kvinnorna i vår organisation har högre sjukfrånvaro
och arbetar i högre utsträckning deltid. Eftersom jämställdhet mellan
kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas
och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med och
beaktas i det dagliga arbetet.
Interpellationen innehåller tre konkreta frågor:
-

Är jämställdhetsintegrering fortfarande en aktuell metod i Malå
kommun?
Jag menar att jämställdhetsintegrering är en aktuell metod men att arbetet bör tydliggöras och konkretiseras.
- Har checklistan spelat ut sin roll?
Jag menar att den i stora delar spelat ut sin roll. Jag är inte bekant med
i vilken mån en utvärdering och uppföljning skett av de beslut som
kommunfullmäktige fattade 140224. En uppföljning av dess roll under
den innevarande mandatperioden bör ske.
- Behövs fortbildningsinsatser inom området?
Jag menar att fortbildningsinsatser ska genomföras. Detta bör vara en
självklar del i introduktionen av förtroendevalda efter kommande val.
Det vilar också ett ansvar på ledande tjänstepersoner att ständigt se till
att kompetensutveckling inom området sker.
BESLUTSUNDERLAG
Kommunfullmäktiges protokoll, § 12/22
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Joacim Eliasson (S): Interpellationen anses besvarad.
BESLUT
- Interpellationen anses besvarad.
-----
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§ 29
Redovisning av meddelanden
Kommunstyrelsen

Beslut 2022-02-22, § 24 –
Medborgarförslag om att
skapa var sin permanent utställning om personer som
genom sin livsgärning satt
Malå på kartan

Kommunstyrelsen

Beslut 2022-02-22, § 25 –
Medborgarförslag om sandning av gång- och cykelvägar

Skellefteå kommun/Gemensam överförmyndarnämnd

Protokoll 2022-03-16

Malå kommun/Lekmannarevisorerna i
Malå Energi och Industri AB

Granskningsrapport för
2021

Malå kommun/Lekmannarevisorerna i
Malåbostaden AB

Granskningsrapport för
2021

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