
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktiges valberedning 2020-02-07 (5)

Plats och tid Sammanträdesrum Mars, kl 13.00

Ajournering Kl 13.02 – 13.03 för utseende av flaggansvarig genom lottdragning

Beslutande Charlotte Hultdin (S)
Stefan Lundgren (L)
Siv Stenlund (V)
Marjet Gustavsson (V)

Ingen ersättare för Ethel Cavén (ML)

Övriga deltagande Inger Selin

Utses att justera Stefan Lundgren

Justeringens plats och tid  Kommunhuset, måndagen den 10 februari 2020, kl 12.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 3 - 4
Inger Selin

Ordförande

Charlotte Hultdin

Justerande

Stefan Lundgren

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

Organ Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum 2020-02-07

Anslag sätts upp 2020-02-10 Anslag tas ner 2020-03-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 3

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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§ 4 Dnr 2020.2/04

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

Dokumentet ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendeval-
da i Malå kommun” har varit ute på remiss till de politiska partierna. 

Remissvar från V: 

”Vänsterpartiet Malå vill med anledning av förslaget till ekonomiska för-
måner för förtroende i Malå kommun lämna följande synpunkter.

- Vi är medvetna om att detta pga ny politisk organisation är ett avsteg 
från § 20.

- Vi förordar att enbart utskottsordförande arvoderas.

- Vi föreslår att utskottsordförande arvoderas med 20 % av Ibb (års-
arvode).

- Vi föreslår att månadsarvode arvoderas med 75 % av Ibb.

- Undertext i § 18 ändras till ”en ersättare för s och v som växlar mel-
lan partierna.

- Vi föreslår vidare att möjligheten till att gå från dagens 130 % må-
nadsarvodering till en 100 % månadsarvodering utreds”.

Remissvar från S:

”Återremittera ärendet om Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i 
Malå kommun i avvaktan på delegationsförteckningen. Utifrån att dele-
gationsförteckning inte är fastställd kan man inte fastställa årsarvoden 
för ordförande och vice ordförande i utbildningsutskottet, allmänna ut-
skottet och sociala utskottet.

Beträffande paragraf 18 föreslås följande förändringar.

Utbildningsutskottet 3
Sociala utskottet 3
Allmänna utskottet 3

Dvs att både ordinarie och ersättare kallas och ersättning utgår”.
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Remissvar från L:

”Malåliberalerna har skickat ut dokumentet till våra medlemmar. Styrel-
sen har gett ordförande (undertecknad) i uppdrag att sammanställa in-
komna synpunkter.

Följande synpunkter vill vi lämna.

- Generellt anser vi att de förtroendevaldas ersättningar ej får bli kost-
nadsdrivande. Detta måste särskilt bevakas då man nu gör om den 
politiska organisationen. Vi är väl medvetna om att nuvarande ersätt-
ningar i jämförelse med många andra kommuner är låga. Men med 
den ekonomiska situation som Malå kommun har är det viktiga att er-
sättningarna förblir låga. 

- Under § 2 d (Ersättningsberättigade sammanträden) Nyttjas denna 
möjlighet idag? Tex på gruppmötet inför kommunstyrelsen. Behöver 
kanske förtydligas. Inför den nya politiska organisationen finns planer 
på att erbjuda arvode för gruppmöten inför KS till KS ledamöter samt 
KF ledamöter. Om så är avsikten bör detta formuleras tydligare.

- Under § 4 (årsarvode) Arvoden måste anpassas efter ansvarstyngd. 
Ska utskotten endast vara beredande, bör ordförande och vice ordfö-
rande ha ett arvode på betydligt lägre nivå än idag. Delegeras ansvar 
direkt till ordförande tex Omedelbart omhändertagande av barn bör 
arvodet vara i nivå med dagens arvode. 

- Under § 10-11 (restid och reskostnadsersättning). Restidsersättning 
och resekostnadsersättning skall beräknas från arbetsplats eller bo-
stad belägen i Malå kommun, i annat fall kommungränsen. 

- För de möten om är förlagd i Malå kommun utgår ingen restidsersätt-
ning.

- Under § 18 (Ej tjänstgörande närvarande ersättare). Det är svårt att 
veta vad som är rätt gällande då nuvarande maktbalans i fullmäktige 
är oklar”. 

Då delegationsförteckningen inför den nya organisationen inte är fast-
ställd än är det svårt att avgöra vilken ansvarstyngd som ordförande i 
utskotten kommer att ha och därmed svårt att bedöma vilket månadsar-
vode som ska utgå. Övriga synpunkter beaktas i förslaget. Nästa möte 
blir efter att delegationsförteckningen är fastställd. 
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BEREDANDE ORGAN

Se valberedningens protokoll § 2/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Charlotte Hultdin (S): Arbetet med det nya dokumentet ”Bestämmelser 
om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Malå kommun” fortsät-
ter när delegationsförteckningen är fastställd. Nästa möte blir efter att 
delegationsförteckningen är fastställd. 

BESLUT

- Arbetet med det nya dokumentet ”Bestämmelser om ekonomiska er-
sättningar till förtroendevalda i Malå kommun” fortsätter när delega-
tionsförteckningen är fastställd.

- Nästa möte blir efter att delegationsförteckningen är fastställd.

-----
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