
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30 (23)

Plats och tid Malåborg, kl 14.00 – 14.35

Ajournering

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Anna Harr (V), Kim Bergström 
(V), Ethel Cavén (ML), Charlotte Hultdin (S), Emil Stråhle (S), Stefan 
Larsson (ML), Åsa Gustavsson (L), Marjet Gustavsson (V), Ove 
Stenlund, (S). Inga ersättare inträder i deras ställe.

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan. 

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Inger Selin, sekr

Utses att justera Cecilia F Stenlund och Mikael Abrahamsson

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen måndagen den 7 december, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 87 - 105
Inger Selin

Ordförande

Joacim Eliasson

Justerande

Cecilia F Stenlund Mikael Abrahamsson

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-11-30

Anslag sätts upp 2020-12-07 Anslag tas ner 2020-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-11-30 (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 ML X
Anna Harr Ingen ersättare V -
Jeanette Hallin S X
Cecilia Festin Stenlund L X
Petter Lundström V X
Roger Oskarsson S X
Börje Stenlund ML X
Lena Nyström V X
Ylva Olofsson S X
Stefan Lundgren L X
Kim Bergström Ingen ersättare V -
Joacim Eliasson S X
Ethel Cavén Ingen ersättare ML -
Emil Högberg C X
Siv Stenberg V X
Jessica Höglund SD X
Charlotte Hultdin Ingen ersättare S -
Simon Morén V X
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
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 87

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

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

Tillkommer * Borgensförbindelse till Malå Energi- och Industri AB gäl-
lande pistmaskin

* Deltagande i sammanträden på distans

BESLUT

Dagordningen godkänns med följande ändring.

Tillkommer * Borgensförbindelse till Malå Energi- och Industri AB 
gällande pistmaskin

* Deltagande i sammanträden på distans

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Ekonomienheten, Tony Frank

Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2020.173/04

Fastställande av Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet

Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhåll-
ningen med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera 
mellan åren, men under en löpande 3-årsperiod ska ett nollresultat upp-
nås. Ökade kostnader för insamlingen och kommande skatter för för-
bränning samt minskade intäkter innebär att taxan måste höjas för att 
uppnå ett nollresultat. Nya kommande direktiv för avfall kan på sikt in-
nebära kraftigt ökade kostnader, utredning pågår via trepartsnämnden.

För att klara nollresultat för verksamhet 86700 - Avfallshantering, måste 
taxan för grundavgift samt insamlingen av hushållssopor höjas med 5 
%. För en villaägare med 120-liters kärl innebär det en kostnadsökning 
på 102 kr/år. Detta innebär en intäktsökning med 203 800 kr. Övriga av-
gifter i taxan har också justerats.

BESLUTSUNDERLAG

Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 11/20
Kommunstyrelsens protokoll, § 142/20

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhåll-
ningsverksamhet fastställs att gälla fr o m 2021-01-01. Taxa för Malå 
kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kommunfullmäktige 
2019-12-02, § 163 upphör att gälla fr o m 2020-12-31. 

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet 
fastställs att gälla fr o m 2021-01-01. 

- Taxa för Malå kommuns renhållningsverksamhet fastställd av kom-
munfullmäktige 2019-12-02, § 163 upphör att gälla fr o m 2020-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Ekonomienheten, enhetschef an-
läggningsenheten, Malåbostaden 
AB, Malå Energi- och Industri AB

Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr 2020.170/04

Fastställande av Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning

Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för vatten och 
avlopp med avgifter och inte med skatteuttag. Balansen kan variera 
mellan åren, men under +/- 3 år ska ett 0-resultat uppnås.

Minskade intäkter samt ökade kostnader samtidigt som reningsverket 
byggs om innebär att taxan måste höjas för att möta den totala kost-
nadsökningen. Samtidigt är ledningsnätet gammalt och underhållsbeho-
vet stort vilket innebär att årlig höjning av taxan är aktuellt. 

En höjning av brukningsavgifterna med 3 % innebär en intäktsökning 
med ca 187 000 kr/år, månadskostnaden för typhus A, villa med 150 m³ 
förbrukning blir efter höjningen 585 kr, idag 565 kr.

BESLUTSUNDERLAG

Lars Grundbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 12/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 143/20

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Brukningsavgifterna höjs med 3 %. Upprättat förslag 
till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
fastställs att gälla fr o m 2021-01-01. Kommunfullmäktiges beslut 2019-
12-02, § 162 upphör att gälla fr o m 2020-12-31

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Brukningsavgifterna höjs med 3 %.

- Upprättat förslag till Taxa för Malå kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning fastställs att gälla fr o m 2021-01-01. 

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-02, § 162 upphör att gälla fr o m 
2020-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Miljö- och byggnämnden

Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2020.185/04

Antagande av Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över de som bedriver solarieverk-
samhet, tillhandahåller solarium eller annan verksamhet som omfattas 
av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt. Taxa 
för denna tillsyn saknas i Malå kommun, och i Norsjö kommun är taxan 
från 2003, varför en översyn behövs. Miljö- och byggavdelningen har 
tagit fram ett förslag till ny taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen.

BESLUTSUNDERLAG

Miljö- och byggnämndens protokoll, § 89/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 144/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Taxa 
för verksamhet enligt strålskyddslagen antas.

BESLUT enligt miljö- och byggnämndens/kommunstyrelsens för-
slag

- Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen antas.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2020.159/00

Upphävande av fastställd verksamhetsindelning - ny politisk organisa-
tion

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-09, § 2 att fastställa verksam-
hetsindelning i den nya politiska organisationen. Verksamhetsindelning-
en började gälla från och med 2020-07-01. 

Verksamhetsindelningen finns även i dokumentet ”Gemensamt regle-
mente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess ut-
skott” vilket innebär att när verksamheter flyttas/ändras så måste två 
dokument upphöra att gälla och två nya dokument måste fastställas. 
För att komma ifrån det här dubbelarbetet så föreslås att det ena doku-
mentet upphör att gälla.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 6/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 10/20.
Sociala utskottets protokoll, § 14/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 151/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till utskottens/kommunstyrelsens förslag, ly-
dande: Verksamhetsindelning fastställd av kommunfullmäktige 2020-
03-09, § 2 upphör att gälla.

BESLUT enligt utskottens/kommunstyrelsens förslag

- Verksamhetsindelning fastställd av kommunfullmäktige 2020-03-09, § 
2 upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Erik Lindblom, Lars Grundberg, 
Maria I Larsson

Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2020.157/00

Fastställande av nytt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämn-
der samt kommunstyrelsen och dess utskott

Verksamhetsindelningen har granskats och två verksamheter föreslås 
omfattas av ett annat utskott än vad de gör i dagsläget. Berörda tjänste-
personer har varit delaktiga i förslaget.

- Fritidsgården föreslås omfattas av allmänna utskottet istället för av ut-
bildningsutskottet.

- Produktionsköket förslås omfattas av utbildningsutskottet istället för av 
allmänna utskottet.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 7/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 12/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 152/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S):Bifall till utskottens/kommunstyrelsens förslag, ly-
dande: Tidigare fastställt Gemensamt reglemente för Malå kommuns 
nämnder samt kommunstyrelser och dess utskott upphör att gälla. Upp-
rättat förslag till nytt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämn-
der samt kommunstyrelsen och dess utskott fastställs. 

BESLUT enligt utskottens/kommunstyrelsens förslag

- Tidigare fastställt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämn-
der samt kommunstyrelser och dess utskott upphör att gälla.

- Upprättat förslag till nytt Gemensamt reglemente för Malå kommuns 
nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Daniel Risberg, Elin Nilsson, 
Anna-Karin Horney, John Ols-
son

Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2020.158/21

Fastställande av Bostadsförsörjningsprogram för Malå kommun

Varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Rikt-
linjer för bostadsförsörjningen ska fastställas av kommunfullmäktige un-
der varje mandatperiod. 

Arbetet med att ta fram Bostadsförsörjningsprogrammet för Malå kom-
mun har skett i samarbete med omsorgsavdelningen, utvecklingsavdel-
ningen, Malåbostaden AB samt Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd.

Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på remiss till de politiska 
partierna i Malå kommun, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Region 
Västerbotten, Boverket, intilliggande kommuner och till de fastighetsbo-
lag som finns i kommunen. Under remisstiden har Bostadsförsörjnings-
programmet också legat ute på Malå kommuns hemsida så att allmän-
heten kunde lämna synpunkter.

Synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen i Västerbottens län, Väns-
terpartiet i Malå och Liberalerna i Malå. Synpunkterna har beaktats i för-
slaget till Bostadsförsörjningsprogrammet.

Cecilia F Stenlund (L) och Anna-Stina Bergström (V) har i utbildningsut-
skottet inlämnat en protokollsanteckning lydande: ”Vänsterpartiet och 
Liberalernas remissvar angående boende för äldre bör beaktas och in-
arbetas i bostadsförsörjningsprogrammet”.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 9/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 7/20.
Sociala utskottets protokoll, § 12/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 154/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till utskottens/kommunstyrelsens förslag, ly-
dande: Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram fastställs.

BESLUT enligt utskottens/kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till Bostadsförsörjningsprogram fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kollektivtrafikmyndigheten

Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2020.162/51

Fastställande av Kollektivtrafikplan för Malå kommun 2021 - 2024

Alla kommuner ska årligen ta fram en kollektivtrafikplan som behandlar 
det innevarande året samt åren som följer. Den framtagna kollektivtra-
fikplanen är uppdelad i fem avsnitt: inledning, nuläge, mål och trans-
portpolitiska ambitioner samt utvecklingsområden.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-04-13, § 113 har kollektivtrafik-
planen remitterats till de politiska partierna samt till de trafikutövare som 
är verksamma i Malå kommun. Det svar som inkommit har beaktats i 
kollektivtrafikplanen. Det har också genomförts ett dialogmöte med ut-
vecklingsavdelningen om vilka utvecklingsbehov näringslivet har fram-
fört. Det har också genomförts ett dialogmöte med bussbolag.

I kollektivtrafikplanen 2021 - 2024 är all statistik och fakta uppdaterad.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 10/20.
Kommunstyrelens protokoll, § 155/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets/kommunstyerlens för-
slag lydande: Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2021 - 2024 fast-
ställs med redaktionella ändringar.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till Kollektivtrafikplan 2021 - 2024 fastställs med re-
daktionella ändringar.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Akademi Norr

Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr 2020.174/04

Ansvarsfrihet år 2019 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

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 19/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 156/20.

JÄV

Lennart Gustavsson (V) och Arne Hellsten (ML) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare inträder i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbun-
det Partnerskap Inland ansvarsfrihet för 2019.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland ansvarsfrihet för 2019.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Lars Ekberg, Skellefteå kommun

Utdragsbestyrkande

§ 96 Dnr 2020.160/10

Antagande av nytt avtal mellan samverkande kommuner - Gemensam 
nämnd för drift av personalsystem

Den gemensamma nämnden för drift av personalsystem föreslår kom-
munfullmäktige i Arvidsjaurs, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner att 
godkänna nytt avtal, vilket överensstämmer i stort med nu gällande av-
tal men med giltighetstid t o m 2021-06-30. Detta då nuvarande avtal 
går ut vid årsskiftet. 

Det som skiljer sig mot nu gällande avtal är en detalj i Malå kommuns 
bilaga. Fr o m 2021-01-01 är det Visma (personalsystemleverantören) 
som sköter tabellimporter och inte Skellefteå kommun.

För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna.

För Malå kommuns del innebär förslaget till det nya avtalet inga större 
förändringar mot tidigare år. 

BESLUTSUNDERLAG

Lars Ekbergs tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 14/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 159/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för 
drift av personalsystem antas. Avtalet gäller 2021-01-01--06-30.

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personal-
system antas.

- Avtalet gäller 2021-01-01--06-30.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2020.169/04

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommun-
invest ekonomisk förening

Malå kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Före-
ningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kom-
munal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrå-
gor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommunin-
vest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen 
från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attrak-
tiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna om-
fattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskri-
sen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapi-
talet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansin-
spektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga då-
varande medlemmar deltog i förlagslånen. 

Malå kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-31 till 
700 000 kronor, jämte ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre 
fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommunin-
vest. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapi-
tal erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att ome-
delbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till 
Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i 
form av en kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapi-
talinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. 
Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats. 

Ekonomienheten

13



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så 
att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats 
ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kro-
nor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för region-
er, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. 
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar succes-
sivt under de kommande fyra åren enligt följande.

År Kapitalinsats (kr/invånare) 
(kommun)

Kapitalinsats 
(kr/invånare)

(region)
2020 900 180
2021 1 000 200
2022 1 100 220
2023 1 200 240
2024 1 300 260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsat-
ser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Bedömning

År Insatsnivå Kapitalinsats kr
2020 900 700 000*
2021 1 000 0
2022 1 100 286 759
2023 1 200 306 800
2024 1 300 306 800
Summa: 1 600 359

*Motsvarande förlagslån

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 13/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 160/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till allmänna utskottets/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Malå kommun ska till Kommuninvest ekonomisk före-
ning inbetala ett insatsbelopp om totalt 1 600 359 kronor inkl förlagslån 
under de kommande fyra åren samt att kommunstyrelsen bemyndigas 
att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen de 
kommande fyra åren (2021 - 2024). Firmatecknare i Malå kommun be-
myndigas att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningarna i beslutet ovan. 
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT enligt allmänna utskottets/kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala ett 
insatsbelopp om totalt 1 600 359 kronor inkl förlagslån under de kom-
mande fyra åren samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen de kommande fy-
ra åren (2021 - 2024). 

- Firmatecknare i Malå kommun bemyndigas att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna 
i beslutet ovan.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr 2020.165/00

Utvärdering av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen och dess utskott

Kommunfullmäktige fastställde 2020-03-09, § 3 ett nytt gemensamt reg-
lemente för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess 
utskott. Man beslutade även att en utvärdering av reglementet skulle re-
dovisas i kommunfullmäktige 2020-11-30.

Det gemensamma reglementet började att gälla 2020-07-01 och har 
fungerat bra under den första tiden.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 17/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 9/20.
Sociala utskottets protokoll, § 15/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 164/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till utskottens/kommunstyrelsens förslag, ly-
dande: Informationen noteras. 

BESLUT enligt utskottens/kommunstyrelsens förslag

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr 2020.164/00

Utvärdering av verksamhetsindelning

Kommunfullmäktige fastställde 2020-03-09, § 2 verksamhetsindelning 
för kommunstyrelsens verksamheter i den nya politiska organisationen.
Man beslutade även att en utvärdering av verksamhetsindelningen skul-
le redovisas i kommunfullmäktige 2020-11-30.

Verksamhetsindelningen började att gälla 2020-07-01 och har fungerat 
bra under den första tiden. Under arbetet med utredningen av tjänsteor-
ganisationen har det framkommit att en del verksamheter behöver flyt-
tas till en annan avdelning. 

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 18/20.
Utbildningsutskottets protokoll, § 8/20.
Sociala utskottets protokoll, § 13/20.
Kommunstyrelsens protokoll, 165/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till utskottens/kommunstyrelsens förslag, ly-
dande: Informationen noteras.

BESLUT enligt utskottens/kommunstyrelsens förslag

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Ann-Marie Stenberg, löner, 
Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr 2020.181/11

Avsägelse av uppdraget som lekmannarevisor i Malå kommun

Ann-Marie Stenberg har i skrivelse avsagt sig uppdraget som lekman-
narevisor i Malå kommun.

Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Avsägelsen godkänns.

BESLUT

- Avsägelsen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Harriet Österlund, löner, Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2020.188/11

Val av kommunkoncernens lekmannarevisor

Kommunfullmäktige har att välja en lekmannarevisor i Malå kommun ef-
ter Ann-Marie Stenberg (S) för tiden t o m 2022-12-31.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Harriet Österlund väljs till lekmannarevisor i kom-
munkoncernen för tiden t o m 2022-12-31.

BESLUT

- Harriet Österlund (S) väljs till lekmannarevisor i kommunkoncernen för 
tiden t o m 2022-12-31.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Mikael Abrahamsson, Samord-
ningsförbundet

Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr 2020.189/11

Val av ersättare i Samordningsförbundet 2021

Kommunfullmäktige har att välja ersättare i Samordningsförbundet för 
2021. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av 
fem ledamöter och sju ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedling-
en och Region Västerbotten utser en ledamot och en ersättare vardera.

Kommunerna - Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina och Sorse-
le - representeras av två ledamöter och fyra ersättare. Dessa ledamöter 
och ersättare utses för ett år i taget från och med 2019 efter ett roteran-
de schema för de fem kommunerna enligt nedan. De kommuner som 
inte är representerade med ordinarie ledamöter erhåller ersättarplatser. 

Ordinarie ledamöter Ersättare: 

2021: Sorsele-Vilhelmina 2021: Malå, Lycksele, Åsele, Storuman

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Norberg (S): Mikael Abrahamsson (S) väljs till ersättare i sty-
relsen för Samordningsförbundet i Södra Lappland 2020.

BESLUT

- Mikael Abrahamsson (S) väljs till ersättare i styrelsen för Samord-
ningsförbundet i Södra Lappland 2020.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Lina Dahlbäck

Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr 2020.190/04

Borgensförbilndelse till Malå Energi- och Industri AB gällande pistmas-
kin

Malå kommuns leasingavtal 1706187471 gällande Pistmaskinen ska 
överlåtas till Malå Energi- och Industri AB, men för att Swedbank Finans 
ska kunna överlåta befintligt leasingavtal krävs att kommunen går i bor-
gen för Malå Energi- och Industri. 

Här med går Malå kommun i borgen för Malå Energi- och Industri AB 
gällande leasingavtalet 1706187471 till ett belopp om 1 728 887,88 
SEK vilket är det restvärde objektet har per den 2020-12-01.

BESLUTSUNDERLAG

Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande.

JÄV

Roger Oskarsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ingen ersättare inträder i hans ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Borgensförbindelse till Malå Energi och Industri 
AB gällande Pistmaskin godkänns. Firmatecknare får underteckna bor-
gensförbindelsen.  

BESLUT

- Borgensförbindelse till Malå Energi och Industri AB gällande pistmas-
kin godkänns. 

- Firmatecknare får underteckna borgensförbindelsen. 

-----
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§ 104 Dnr 2020.191/00

Deltagande i sammanträden på distans

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20, § 17 att ledamöter i kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten ges möj-
lighet att delta i fullmäktiges, styrelsens, nämndernas och utskottens 
sammanträden på distans. Detta beslut upphör att gälla 2020-12-31.

Med anledning av att pandemin Covid-19 har fortsatt under hösten och 
förmodligen kommer att påverka arbetet under 2021 är förslaget att för-
länga beslutet till att gälla under hela 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrel-
sen, nämnderna och utskotten ges möjlighet att delta i fullmäktiges, sty-
relsens, nämndernas och utskottens sammanträden på distans. Möjlig-
heten att delta i sammanträden på distans gäller t o m 2021-12-31. Ord-
föranden avgör om närvaro får ske på distans. 

BESLUT

- Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och ut-
skotten ges möjlighet att delta i fullmäktiges, styrelsens, nämndernas 
och utskottens sammanträden på distans.

- Möjligheten att delta i sammanträden på distans gäller t o m 2021-12-
31.

- Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

-----
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§ 105

Redovisning av meddelanden

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 2020-10-13
Förmyndarnämnd

Skellefteå kommun/Gemensam över- Protokoll 2020-11-10
Förmyndarnämnd

Malåbostaden AB Budget 2021

Malåbostaden AB Styrkort 2021

Malå Energi och Industri AB Budget 2021

Malå Energi och Industri AB Styrkort 2021

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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