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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 3     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Charlotte Hultdin (S): Dagordningen godkänns med följande ändring.  
 
Tillkommer: * Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner 

för förtroendevalda i Malå kommun läggs till som ärende 
nr 5.  

 
BESLUT 
 
-  Dagordningen godkänns med följande ändring.  
 
Tillkommer: * Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner 

för förtroendevalda i Malå kommun läggs till som ärende 
nr 5.  

 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 4    Dnr 2022.261/04 
 
Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroen-
devalda i Malå kommun  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-30, § 69 att fastställa bestäm-
melser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Vänsterpartiet, 
Liberalerna, Malålistan och Moderaterna inkom på dagens sittande 
möte med skrivelsen ”Utökat utrymme för insynstid” där bestämmelser-
na föreslås fastställas med följande ändring, lydande:  
 
Under rubriken § 3 Månadsarvoden ändras texten ”Kommunstyrelsens 
ordf*, kommunstyrens vice ordf* och *Utifrån uppdragets procent” till att 
lyda ”Kommunstyrelsens ordförande 80 % av och Kommunstyrelsens 
vice ordförande 40% av”. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Skrivelse 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Charlotte Hultdin (S): Bestämmelser om ekonomiska förmåner för för-
troendevalda i Malå kommun fastställs inte. 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Bestämmelser om ekonomiska förmåner 
för förtroendevalda i Malå kommun fastställs. Tidigare fastställda be-
stämmelser upphör att gälla.  
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktiges valberedning bifaller Ingela Westerlund Svahns 
förslag. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå 

kommun fastställs. 
 
- Tidigare fastställda bestämmelser upphör att gälla. 
 
----- 
 
RESERVATION 
 
Charlotte Hultdin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 5    Dnr 2022.231/11 
 
Val av kommunkoncernens revisorer för tiden 2023-01-01 t o m årsre-
dovisningen 2026  
 
Kommunfullmäktige har att välja fem revisorer för kommunkoncernen. 
Av dessa revisorer ska även ordförande och vice ordförande väljas. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Per Olof Renling väljs till revisor för tiden 
2023-01-01 t o m årsredovisningen 2026.  
 
Jill Johansson (ML): Johnny Salomonsson (ML) väljs till revisor för tiden 
2023-01-01 t o m årsredovisningen 2026. Johnny Salomonsson (ML) 
väljs till vice ordförande för samma tid.  
 
Charlotte Hultdin (S): Rickard Vesterlund (S) och Harriet Österlund (S) 
väljs till revisorer för tiden 2023-01-01 t o m årsredovisningen 2026. 
 
Stefan Lundgren (L): Siv Johansson (L) väljs till revisor för tiden 2023-
01-01 t o m årsredovisningen 2026.  

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Per Olof Renling, Johnny Salomonsson (ML), Rickard Vesterlund (S), 

Harriet Österlund (S) och Siv Johansson (L) väljs till revisorer för tiden 
2023-01-01 t o m årsredovisningen 2026. 

 
- Johnny Salomonsson (ML) väljs till vice ordförande för samma tid.  
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 6    Dnr 2022.232/11 
 
Val av revisorer för Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolags-
stämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027  
 
Kommunfullmäktige har att välja två personer till revisorer för Malå-
bostaden AB.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 

 
Ingela Westerlund Svahn (V): Per Olof Renling väljs till revisor för 
Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m or-
dinarie bolagsstämma 2027. 
 
Stefan Lundgren (L): Siv Johansson (L) väljs till revisor för Malåbosta-
den AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bo-
lagsstämma 2027.  

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Per Olof Renling och Siv Johansson (L) väljs till revisorer för Malåbo-

staden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2027. 

 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 7    Dnr 2022.233/11 
 
Val av revisorer för Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027  
 
Kommunfullmäktige har att välja två personer till revisorer för Malå 
Energi- och Industri AB.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Per Olof Renling väljs till revisor för Malå 
Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o 
m ordinarie bolagsstämma 2027.  
 
Stefan Lundgren (L): Siv Johansson (L) väljs till revisor för Malå Energi- 
och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordi-
narie bolagsstämma 2027.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Per Olof Renling och Siv Johansson (L) väljs till revisorer för Malå 

Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o 
m ordinarie bolagsstämma 2027.  

 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 8    Dnr 2022.234/11 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01 
-- 2026-12-31  
 
Kommunfullmäktige har att välja nio ledamöter och nio ersättare i kom-
munstyrelsen. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice ordfö-
rande väljas.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Börje Stenlund (ML) och Ethel Cavén (ML) väljs till 
ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Ruth 
Hellsten (ML) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01 
– 2026-12-31.   
 
Stefan Lundgren (L): Cecilia Festin Stenlund (L) väljs till ledamot i 
kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Henrik Sjölund 
(L) och Kerstin Sjölund (L) väljs som ersättare i kommunstyrelsen för ti-
den 2023-01-01 – 2026-12-31. Cecilia Festin Stenlund (L) väljs till ord-
förande i kommunstyrelsen för tiden 2025-01-01 – 2026-12-31. Cecilia 
Festin Stenlund (L) väljs till vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 
2023-01-01 – 2024-12-31. 
 
Sofia Svahn (V): Lennart Gustavsson (V), Ingela Westerlund Svahn (V) 
och Andreas Lundin (V) väljs till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31. Anna-Stina Bergström (V), Kristian Priemel 
(V) och Daria Mårtensson (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för 
tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Lennart Gustavsson (V) väljs till ordfö-
rande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01 – 2024-12-31. Lennart 
Gustavsson (V) väljs till vice ordförande i kommunstyrelsen för tiden 
2025-01-01 – 2026-12-31. 
 
Charlotte Hultdin (S): Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S) och 
Charlotte Hultdin (S) väljs till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31. Jakob Stenlund (S), Emil Stråhle (S) och 
Britt-Marie Sellman (S) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31. Mikael Abrahamsson (S) väljs till vice ordfö-
rande i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer proposition på samtliga förslag till ledamöter och 
ersättare och finner att kommunfullmäktiges valberedning bifaller för-
slagen.  
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande ställer därefter proposition på förslag till vice ordförande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Ingela Westerlund Svahn och Ste-
fan Lundgrens förslag. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Börje Stenlund (ML), Ethel Cavén (ML), Cecilia Festin Stenlund (L), 

Lennart Gustavsson (V), Ingela Westerlund Svahn (V), Andreas Lund-
in (V), Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S) och Charlotte Hult-
din (S) väljs till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31.  

 
- Ruth Hellsten (ML), Henrik Sjölund (L), Kerstin Sjölund (L), Anna-Stina 

Bergström (V), Kristian Priemel (V), Daria Mårtensson (V), Jakob 
Stenlund (S), Emil Stråhle (S) och Britt-Marie Sellman (S) väljs till er-
sättare i kommunstyrelsen för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

 
- Lennart Gustavsson (V) väljs till ordförande i kommunstyrelsen för ti-

den 2023-01-01 – 2024-12-31.  
 
- Cecilia Festin Stenlund (L) väljs till ordförande i kommunstyrelsen för 

tiden 2025-01-01 – 2026-12-31.  
 
- Cecilia Festin Stenlund (L) väljs till vice ordförande i kommunstyrelsen 

för tiden 2023-01-01 – 2024-12-31.  
 
- Lennart Gustavsson (V) väljs till vice ordförande i kommunstyrelsen 

för tiden 2025-01-01 – 2026-12-31. 
 
----- 
 
RESERVATION 
 
Charlotte Hultdin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.  
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 9    Dnr 2022.235/11 
 
Val av ledamöter och ersättare i Utbildningsnämnden för tiden 2023-01-
01--2026-12-31  
 
Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter och fem ersättare i ut-
bildningsnämnden. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice 
ordförande väljas.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Ruth Hellsten (ML) väljs till ledamot i utbildnings-
nämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Anna-Maria Gunnerhell 
(M) väljs till ersättare i utbildningsnämnden för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31. Ruth Hellsten (ML) väljs till ordförande i utbildningsnämn-
den för samma tid.  
 
Stefan Lundgren (L): Stefan Lundgren (L) väljs till ledamot i utbildnings-
nämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Pontus Karlsson Lund-
gren (L) väljs till ersättare i utbildningsnämnden för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31. Stefan Lundgren (L) väljs till vice ordförande i utbildnings-
nämnden för samma tid.   
  
Ingela Westerlund Svahn (V): Ytterligare förslag till val av ledamöter 
och ersättare i utbildningsnämnden lämnas på kommunfullmäktiges 
sammanträde.  
 
Charlotte Hultdin (S): Jeanette Norberg (S) väljs till ledamot i utbild-
ningsnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Emil Stråhle (S) 
väljs till ersättare i utbildningsnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-
31.  
 
BESLUT 
 
- Ytterligare förslag till val av ledamöter och ersättare i utbild-

ningsnämnden lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde. 
 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Ruth Hellsten (ML), Stefan Lundgren (L) och Jeanette Norberg (S) 

väljs till ledamöter i utbildningsnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-
12-31.  

 
- Anna-Maria Gunnerhell (M), Pontus Karlsson Lundgren (L) och Jea-

nette Norberg (S) väljs till ersättare i utbildningsnämnden för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 
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 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

- Ruth Hellsten (ML) väljs till ordförande i utbildningsnämnden för 
samma tid. 

 
- Stefan Lundgren (L) väljs till vice ordförande i utbildningsnämnden för 

samma tid.  
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 10    Dnr 2022.236/11 
 
Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2023-01-01--
2026-12-31  
 
Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter och fem ersättare i val-
nämnden. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice ordfö-
rande väljas.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Ruth Hellsten (ML) och Hans Örnberg (L) väljs till 
ledamöter i valnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Åsa Gus-
tavsson (L) och Erik Conradzon (ML) väljs till ersättare i valnämnden för 
tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Ruth Hellsten (ML) väljs till vice ordfö-
rande i valnämnden för samma tid.  
 
Sofia Svahn (V): Ingela Westerlund Svahn (V) och Jari Reconius (V) 
väljs till ledamöter i valnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
Kristian Priemel (V) och Marjet Gustavsson (V) väljs till ersättare i val-
nämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Ingela Westerlund Svahn 
(V) väljs till ordförande i valnämnden för samma tid.  
 
Charlotte Hultdin (S): Susanne Holmbom (S) väljs till ledamot i val-
nämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Håkan Stråge (S) väljs till 
ersättare i valnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Ruth Hellsten (ML), Hans Örnberg (L), Ingela Westerlund Svahn (V), 

Jari Reconius (V) och Susanne Holmbom (S) väljs till ledamöter i val-
nämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

 
- Åsa Gustavsson (L), Erik Conradzon (ML), Kristian Priemel (V), Marjet 

Gustavsson (V) och Håkan Stråge (S) väljs till ersättare i valnämnden 
för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

 
- Ingela Westerlund Svahn (V) väljs till ordförande i valnämnden för 

samma tid.  
 
- Ruth Hellsten (ML) väljs till vice ordförande i valnämnden för samma 

tid.  
 
----- 
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§ 11    Dnr 2022.237/11 
 
Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01-01--
2026-12-31  
 
Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter och fem ersättare i so-
cialnämnden. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice ordfö-
rande väljas.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Jill Johansson (ML) väljs till ledamot i socialnämn-
den för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  Jörgen Jonsson (ML) väljs till 
ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  
 
Stefan Lundgren (L): Carina Kostet (L) väljs till ledamot i socialnämnden 
för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Tove Bäckström (L) väljs till ersät-
tare in socialnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Carina Kost-
et (L) väljs till ordförande i socialnämnden för samma tid.  
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Anna-Stina Bergström (V) och Charlotte 
Persson (V) väljs till ledamöter i socialnämnden för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31. Kent Lindsköld (V) och Kristian Priemel (V) väljs till ersät-
tare i socialnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Anna-Stina 
Bergström (V) väljs till vice ordförande i socialnämnden för samma tid.  
 
Charlotte Hultdin (S): Charlotte Hultdin (S) väljs till ledamot i social-
nämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Britt-Marie Sellman (S) 
väljs till ersättare i socialnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Jill Johansson (ML), Carina Kostet (L), Anna-Stina Bergström (V), 

Charlotte Persson (V) och Charlotte Hultdin (S) väljs till ledamöter i 
socialnämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

 
- Jörgen Jonsson (ML), Tove Bäckström (L), Kent Lindsköld (V), Kris-

tian Priemel (V) och Britt-Marie Sellman (S) väljs till ersättare i social-
nämnden för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

 
- Carina Kostet (L) väljs till ordförande i socialnämnden för samma tid. 
 
- Anna-Stina Bergström (V) väljs till vice ordförande i socialnämnden för 

samma tid.  
 
----- 
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§ 12    Dnr 2022.238/11 
 
Val av ledamöter och ersättare i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för 
tiden 2023-01-01--2026-12-31  
 
Utdrag ut det gemensamma reglementet: 
 
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd är en gemensam nämnd mellan 
Malå och orsjö kommuner. Malå kommun är värdkommun. 
 
Nämnden består av 4 ledamöter och 4 ersättare. De samverkande 
kommunerna utser vardera 2 ledamöter och 2 ersättare. Malå/Norsjö 
miljö- och byggnämnd har ett presidium som består av ordförande samt 
en vice ordförande.  
 
Val av ordförande och vice ordförande ankommer på fullmäktige i den 
gemensamma nämndens värdkommun. Något hinder att utse någon 
som valts från en annan kommun finns inte.  
 
Ordförande respektive vice ordförande ska representera nämnden i den 
kommun från vilken personen är folkbokförd i. 
 
Kommunfullmäktige i Malå har att välja 2 ledamöter och 2 ersättare i 
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden 2023-01-01--2026-12-31. 
 
Kommunfullmäktige i Malå har också att välja en av Malå kommuns le-
damöter till ordförande och en av Norsjö kommuns ledamöter till vice 
ordförande för tiden 2023-01-01--2026-12-31. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Jörgen Norén väljs till ledamot i Malå/Norsjö miljö- 
och byggnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Lennart Gus-
tavsson (V) väljs till ersättare i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för ti-
den 2023-01-01 – 2026-12-31. Jörgen Norén väljs som ordförande i 
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för samma tid.  
 
Charlotte Hultdin (S): Ylva Olofsson (S) väljs som ledamot i Malå/Norsjö 
miljö- och byggnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. Ylva Olofs-
son (S) väljs som vice ordförande i Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd 
för samma tid.  
 
Stefan Lundgren (L): Henrik Sjölund (L) väljs som ersättare i 
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Jörgen Norén och Ylva Olofsson (S) väljs som ledamöter i 

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  
 
- Lennart Gustavsson (V) och Henrik Sjölund (L) väljs som ersättare i 

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  
 
- Jörgen Norén väljs som ordförande i Malå/Norsjö miljö- och bygg-

nämnd för samma tid.  
 
- Ylva Olofsson (S) väljs som vice ordförande i Malå/Norsjö miljö- och 

byggnämnd för samma tid.  
 
----- 
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§ 13    Dnr 2022.239/11 
 
Val av ledamöter och ersättare i Malåbostaden AB för tiden efter ordina-
rie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027  
 
Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter och fem ersättare i 
Malåbostaden AB. Av dessa ledamöter ska även ordförande och vice 
ordförande väljas.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Erik Conradzon (ML) väljs till ledamot i Malåbosta-
den AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bo-
lagsstämma 2027. Jörgen Jonsson (ML) väljs som ersättare i Malåbo-
staden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2027. Erik Conradzon (ML) väljs till ordförande i Malå-
bostaden AB för samma tid.  
 
Stefan Lundgren (L): Stefan Lundgren (L) väljs till ledamot i Malåbosta-
den AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bo-
lagsstämma 2027. Pontus Karlsson Lundgren (L) väljs till ersättare i 
Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m or-
dinarie bolagsstämma 2027.  
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Marjet Gustavsson (V) och Christer Sten-
berg (V) väljs till ledamöter i Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie 
bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027. Lennart Gus-
tavsson (V) och Jari Reconius (V) väljs till ersättare i Malåbostaden AB 
för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolags-
stämma 2027. Marjet Gustavsson (V) väljs till vice ordförande i Malåbo-
staden AB för samma tid.  
 
Charlotte Hultdin (S): Tobias Renström (S) väljs till ledamot i Malåbo-
staden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2027. Ulla-Britt Persson (S) väljs till ersättare i Malåbo-
staden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2027. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Erik Conradzon (ML), Stefan Lundgren (L), Marjet Gustavsson (V), 

Christer Stenberg (V) och Tobias Renström (S) väljs till ledamöter i 
Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m 
ordinarie bolagsstämma 2027. 

 
- Jörgen Jonsson (ML), Pontus Karlsson Lundgren (L), Lennart Gus-

tavsson (V), Jari Reconius (V) och Ulla-Britt Persson (S) väljs till ersät-
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tare i Malåbostaden AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t 
o m ordinarie bolagsstämma 2027. 

 
- Erik Conradzon (ML) väljs till ordförande i Malåbostaden AB för 

samma tid.  
 
- Marjet Gustavsson (V) väljs till vice ordförande i Malåbostaden AB för 

samma tid.  
 
----- 
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§ 14    Dnr 2022.240/11 
 
Val av ledamöter och ersättare i Malå Energi- och Industri AB för tiden 
efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027 
 
Kommunfullmäktige har att välja fem ledamöter och fem ersättare i 
Malå Energi- och Industri AB. Av dessa ledamöter ska även ordförande 
och vice ordförande väljas.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Arne Hellsten (ML) och Jörgen Jonsson (ML) väljs 
till ledamöter i Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bo-
lagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027. Mikael Eriksson-
Lind (ML) och David Mergel väljs till ersättare i Malå Energi- och Indu-
stri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bo-
lagsstämma 2027. Arne Hellsten (ML) väljs till ordförande i Malå Energi- 
och Industri AB för samma tid.  
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Bernt Bregmo och Ingemar Larsson väljs 
till ledamöter i Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bo-
lagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027. Andreas Lundin 
(V) och Marjet Gustavsson (V) väljs till ersättare i Malå Energi- och In-
dustri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2027. Bernt Bregmo väljs till vice ordförande i Malå 
Energi- och Industri AB för samma tid.  
 
Charlotte Hultdin (S): Roger Oskarsson (S) väljs till ledamot i Malå 
Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o 
m ordinarie bolagsstämma 2027. Thomas Bergqvist (S) väljs till ersät-
tare i Malå Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolags-
stämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027. 

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Arne Hellsten (ML), Jörgen Jonsson (ML), Bernt Bregmo, Ingemar 

Larsson och Roger Oskarsson (S) väljs till ledamöter i Malå Energi- 
och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m or-
dinarie bolagsstämma 2027. 

 
- Mikael Eriksson-Lind (ML), David Mergel, Andreas Lundin (V), Marjet 

Gustavsson (V) och Thomas Bergqvist (S) väljs till ersättare i Malå 
Energi- och Industri AB för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o 
m ordinarie bolagsstämma 2027. 

 
- Arne Hellsten (ML) väljs till ordförande i Malå Energi- och Industri AB 

för samma tid.  
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- Bernt Bregmo väljs till vice ordförande i Malå Energi- och Industri AB 
för samma tid.  

 
----- 
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§ 15    Dnr 2022.241/11 
 
Val av ombud och representant i Malåbostaden AB:s bolagsstämma för 
tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 
2027  
 
Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en representant i Malå-
bostaden AB:s bolagsstämma. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Börje Stenlund (ML) väljs till ombud i Malåbosta-
den AB:s bolagsstämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o 
m ordinarie bolagsstämma 2027.  
 
Charlotte Hultdin (S): Emil Stråhle (S) väljs till representant i Malåbo-
staden AB:s bolagsstämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 
t o m ordinarie bolagsstämma 2027. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Börje Stenlund (ML) väljs till ombud i Malåbostaden AB:s bolags-

stämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2027. 

 
- Emil Stråhle (S) väljs till representant i Malåbostaden AB:s bolags-

stämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2027 

 
----- 
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§ 16    Dnr 2022.242/11 
 
Val av ombud och representant i Malå Energi- och Industri AB:s bo-
lagsstämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie 
bolagsstämma 2027  
 
Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en representant i Malå 
Energi- och Industri AB:s bolagsstämma.  

 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Lundgren (L): Stefan Lundgren (L) väljs till ombud i Malå Energi- 
och Industri AB:s bolagsstämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 
2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027. 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Ingela Westerlund Svahn (V) väljs till re-
presentant i Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstämma för tiden ef-
ter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Stefan Lundgren (L) väljs till ombud i Malå Energi- och Industri AB:s 

bolagsstämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 t o m ordi-
narie bolagsstämma 2027. 

 
- Ingela Westerlund Svahn (V) väljs till representant i Malå Energi- och 

Industri AB:s bolagsstämma för tiden efter ordinarie bolagsstämma 
2023 t o m ordinarie bolagsstämma 2027. 

 
----- 
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§ 17    Dnr 2022.243/11 
 
Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för drift av personal-
system för tiden 2023-01-01--2026-12-31  
 
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och ersättare i gemensam 
nämnd för drift av personalsystem.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Lundgren (L): Hans Örnberg (L) väljs till ledamot i gemensam 
nämnd för drift av personalsystem för tiden 2023-01-01--2026-12-31. 
 
Charlotte Hultdin (S): Ylva Olofsson (S) väljs till ersättare i gemensam 
nämnd för drift av personalsystem för tiden 2023-01-01--2026-12-31. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Hans Örnberg (L) väljs till ledamot i gemensam nämnd för drift av per-

sonalsystem för tiden 2023-01-01--2026-12-31. 
 
- Ylva Olofsson (S) väljs till ersättare i gemensam nämnd för drift av 

personalsystem för tiden 2023-01-01--2026-12-31. 
 
----- 
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§ 18    Dnr 2022.244/11 
 
Val av ledamot och ersättare i Trepartens renhållningsnämnd för tiden 
2023-01-01--2026-12-31  
 
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare i Trepar-
tens renhållningsnämnd.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Kommunstyrelsens ordförande väljs till 
ledamot i Trepartens renhållningsnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-
12-31. Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ersättare i Trepar-
tens renhållningsnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Kommunstyrelsens ordförande väljs till ledamot i Trepartens renhåll-

ningsnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
- Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ersättare i Trepartens 

renhållningsnämnd för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
 
----- 
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§ 19    Dnr 2022.245/11 
 
Val av ledamot och ersättare i gemensam överförmyndarnämnd för ti-
den 2023-01-01--2026-12-31  
 
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till den 
gemensamma överförmyndarnämnden. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Lundgren (L): Hans Örnberg (L) väljs till ledamot i gemensam 
överförmyndarnämnd för tiden 2023-01-01--2026-12-31.  
 
Charlotte Hultdin (S): Charlotte Hultdin (S) väljs till ersättare i gemen-
sam överförmyndarnämnd för tiden 2023-01-01--2026-12-31. 

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Hans Örnberg (L) väljs till ledamot i gemensam överförmyndarnämnd 

för tiden 2023-01-01--2026-12-31. 
 
- Charlotte Hultdin (S) väljs till ersättare i gemensam överförmyndar-

nämnd för tiden 2023-01-01--2026-12-31. 
 
----- 
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§ 20    Dnr 2022.246/11 
 
Val inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling - val 
av ledamöter till den primärkommunala delegationen för tiden 2023 – 
2026  
 
Kommunerna inom Västerbottens län har antagit överenskommelsen 
om samverkan för regional utveckling 2023 – 2026. För samverkan mel-
lan regionen och kommunerna på förtroendepersonnivå innehåller 
överenskommelsen ett antal delegationer som respektive kommun ska 
förrätta val inom.  
 
Valbarhetskriterier för val till den primärkommunala delegationen säger 
att två ledamöter från varje kommun ska utses från kommunstyrelsens 
ordförande och oppositionsråd.  
 
Kommunfullmäktige har att välja 2 ledamöter till den primärkommunala 
delegationen. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Kommunstyrelsens ordförande och 
Kommunstyrelsens vice ordförande nomineras till ledamöter till den 
primärkommunala delegationen för tiden 2023 – 2026.  

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordfö-

rande nomineras till ledamöter till den primärkommunala delegationen 
för tiden 2023 – 2026. 

 
----- 
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§ 21    Dnr 2022.247/11 
 
Val inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling - 
Val av ledamot till delegationen för social välfärd och hälsa för tiden 
2023 – 2026  
 
Kommunerna inom Västerbottens län har antagit överenskommelsen 
om samverkan för regional utveckling 2023 – 2026. För samverkan mel-
lan regionen och kommunerna på förtroendepersonnivå innehåller 
överenskommelsen ett antal delegationer som respektive kommun ska 
förrätta val inom.  
 
Valbarhetskriterier för val till delegationen för social välfärd och hälsa 
säger att en ledamot från varje kommun ska utses. Ledamoten ska ha 
god insikt inom området social välfärd och hälsa och representera sin 
kommun i delegationen. Ledamöterna behöver inte ha uppdrag i Pri-
märkommunala delegationen. Region Västerbotten föreslår att det kan 
vara socialnämndens ordförande.  
 
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot till delegationen för social 
välfärd och hälsa. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Lundgren (L): Socialnämndens ordförande nomineras till leda-
mot i delegationen för social välfärd och hälsa för tiden 2023 – 2026.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Socialnämndens ordförande nomineras till ledamot i delegationen för 

social välfärd och hälsa för tiden 2023 – 2026. 
 
----- 
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§ 22    Dnr 2022.248/11 
 
Val inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling - 
Val av ledamot till delegationen för utbildning för tiden 2023 – 2026  
 
Kommunerna inom Västerbottens län har antagit överenskommelsen 
om samverkan för regional utveckling 2023 – 2026. För samverkan mel-
lan regionen och kommunerna på förtroendepersonnivå innehåller 
överenskommelsen ett antal delegationer som respektive kommun ska 
förrätta val inom.  
 
Valbarhetskriterier för val till delegationen för utbildning säger att en le-
damot från varje kommun ska utses. Ledamoten ska ha god insikt inom 
området utbildning och representerar sin kommun i delegationen. Le-
damöterna behöver inte ha uppdrag i den Primärkommunala delegat-
ionen. Region Västerbotten föreslår att det kan vara utbildningsnämn-
dens ordförande.  
 
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot till delegationen för utbild-
ning. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Utbildningsnämndens ordförande nomi-
neras till delegationen för utbildning för tiden 2023 – 2026.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Utbildningsnämndens ordförande nomineras till delegationen för ut-

bildning för tiden 2023 – 2026.  
 
----- 
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§ 23    Dnr 2022.250/11 
 
Val av ombud och ersättare i föreningen Sveriges Vatten- och vind-
kraftskommuner och regioner för tiden 2023 – 2026  
 
Kommunfullmäktige har att välja ombud och ersättare i föreningen Sve-
riges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner för tiden 2023 – 
2026. Ombud är tillika observatör i föreningens styrelse.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Kommunstyrelsens ordförande väljs till 
ombud i föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och reg-
ioner för tiden 2023 – 2026. Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till 
ersättare i föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och 
regioner för tiden 2023 – 2026.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Kommunstyrelsens ordförande väljs till ombud i föreningen Sveriges 

Vatten- och vindkraftskommuner och regioner för tiden 2023 – 2026. 
 
- Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ersättare i föreningen Sve-

riges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner för tiden 2023 – 
2026. 

 
----- 
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§ 24    Dnr 2022.251/11 
 
Nominering av borgerliga vigselförrättare för tiden 2023-01-01 -- 2026-
12-31  
 
Kommunfullmäktige har att nominera personer till uppdraget som bor-
gerliga vigselförrättare. Samtliga nominerade ska samtycka till uppdra-
get.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Stefan Lundgren (L): Eva Oskarsson (L) nomineras till uppdraget som 
borgerliga vigselförrättare för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  
 
Sofia Svahn (V): Ingela Westerlund Svahn (V) nomineras till uppdraget 
som borgerliga vigselförrättare för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
Charlotte Hultdin (S): Charlotte Hultdin (S) nomineras till uppdraget som 
borgerliga vigselförrättare för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Eva Oskarsson (L), Ingela Westerlund Svahn (V) och Charlotte Hultdin 

(S) nomineras till uppdraget som borgerliga vigselförrättare för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 

 
----- 
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§ 25    Dnr 2022.252/11 
 
Nominering av begravningsombud 2023 - 2026 
 
Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom 
Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de per-
soners intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar länsstyrelsen 
begravningsombud i varje kommun. Enligt begravningslagen ska läns-
styrelsen ge alla kommuner, trossamfund och livsåskådningsorganisat-
ioner tillfälle att skicka in förslag på lämpliga personer för uppdraget. 
Länsstyrelsen i Norrbotten förordnar begravningsombud i Norrbotten 
och Västerbottens län.  
 
Länsstyrelsen ger Malå kommun tillfälle att föreslå personer som är 
lämpliga för uppdraget som begravningsombud inom kommunen. För-
ordnandet sträcker sig under tiden januari 2023 – december 2026.  
 
Kommunfullmäktige har att nominera begravningsombud.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Leif Bergström nomineras till begravningsombud 
2023 – 2026.  
  
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Leif Bergström nomineras till begravningsombud 2023 – 2026. 
 
----- 

29



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 26    Dnr 2022.253/11 
 
Val av kommunalråd för tiden 2023-01-01 -- 2026-12-31 
 
Kommunfullmäktige har att välja kommunalråd. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Lennart Gustavsson (V) väljs till kommu-
nalråd på 100% för tiden 2023-01-01 – 2024-12-31. Lennart Gustavs-
son (V) väljs till kommunalråd på 40% för tiden 2025-01-01 – 2026-12-
31.  
 
Stefan Lundgren (L): Cecilia Festin Stenlund (L) väljs till kommunalråd 
på 40% för tiden 2023-01-01 – 2024-12-31. Cecilia Festin Stenlund (L) 
väljs till kommunalråd på 100% för tiden 2025-01-01 – 2026-12-31. 
 
Charlotte Hultdin (S): Mikael Abrahamsson (S) väljs till kommunalråd på 
40% för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.   

 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktiges valberedning bifaller Ingela Westerlund Svahn och 
Stefan Lundgrens förslag.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Lennart Gustavsson (V) väljs till kommunalråd på 100% för tiden 

2023-01-01 – 2024-12-31.  
 

- Cecilia Festin Stenlund (L) väljs till kommunalråd på 100% för tiden 
2025-01-01 – 2026-12-31.  

 
- Cecilia Festin Stenlund (L) väljs till kommunalråd på 40% för tiden 

2023-01-01 – 2024-12-31.  
 
- Lennart Gustavsson (V) väljs till kommunalråd på 40% för tiden 2025-

01-01 – 2026-12-31.   
 
----- 
 
RESERVATION 
 
Charlotte Hultdin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.  
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 27    Dnr 2022.249/11 
 
Val av ombud och ersättare vid ideella föreningen Georanges årsmöten 
för mandatperioden 2023 – 2026  
 
Kommunfullmäktige har att välja ett ombud och en ersättare till ideella 
föreningen Georanges årsmöten.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Kommunstyrelsens ordförande väljs till 
ombud i ideella föreningen Georanges årsmöten för mandatperioden 
2023 – 2026. Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ersättare i 
ideella föreningen Georanges årsmöten för mandatperioden 2023 – 
2026. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
-  Kommunstyrelsens ordförande väljs till ombud i ideella föreningen 

Georanges årsmöten för mandatperioden 2023 – 2026. 
 
- Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ersättare i ideella före-

ningen Georanges årsmöten för mandatperioden 2023 – 2026. 
 
----- 

31



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-11-17 

Justeringsmännens sign 
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§ 28    Dnr 2022.257/11 
 
Val av ombud och ersättare till Kommuninvests ekonomiska förenings 
föreningsstämma för tiden 2023-01-01 -- 2026-12-31  
 
Kommunfullmäktige har att välja ombud och ersättare i Kommuninvests 
ekonomiska förenings föreningsstämma. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ingela Westerlund Svahn (V): Kommunstyrelsens ordförande väljs till 
ombud i Kommuninvests ekonomiska förenings föreningsstämma för ti-
den 2023-01-01 -- 2026-12-31. Kommunstyrelsens vice ordförande 
väljs till ersättare i Kommuninvests ekonomiska förenings förenings-
stämma för tiden 2023-01-01 -- 2026-12-31. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Kommunstyrelsens ordförande väljs till ombud i Kommuninvests eko-

nomiska förenings föreningsstämma för tiden 2023-01-01 -- 2026-12-
31. 

 
- Kommunstyrelsens vice ordförande väljs till ersättare i Kommunin-

vests ekonomiska förenings föreningsstämma för tiden 2023-01-01 -- 
2026-12-31. 

 
----- 
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§ 29    Dnr 2022.258/11 
 
Val av godemän vid fastighetsbildningsförrättning för tiden 2023-01-01 -
- 2026-12-31  
 
Kommunfullmäktige har att välja fyra personer till godemän vid fastig-
hetsbildningsförrättning för tätort liksom fyra personer till godemän vid 
fastighetsbildningsförrättning för jord- och skogsbruk. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Jörgen Jonsson (ML) väljs till godeman vid fastig-
hetsbildningsförrättning tätort för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  Jör-
gen Jonsson (ML) väljs till godeman vid fastighetsbildningsförrättning 
jord- och skogsbruk för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
Stefan Lundgren (L): Oskar Sjölund (L) och Stefan Lundgren (L) väljs till 
godemän vid fastighetsbildningsförrättning tätort för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31.  Oskar Sjölund (L) och Stefan Lundgren (L) väljs till gode-
män vid fastighetsbildningsförrättning jord- och skogsbruk för tiden 
2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
Charlotte Hultdin (S): Mikael Abrahamsson (S) väljs till godeman vid 
fastighetsbildningsförrättning tätort för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 
Mikael Abrahamsson (S) väljs till godeman vid fastighetsbildningsför-
rättning jord- och skogsbruk för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Jörgen Jonsson (ML), Oskar Sjölund (L), Stefan Lundgren (L) och Mi-

kael Abrahamsson (S) väljs till godemän vid fastighetsbildningsförrätt-
ning tätort för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31.  

 
- Jörgen Jonsson (ML), Oskar Sjölund (L), Stefan Lundgren (L) och Mi-

kael Abrahamsson (S) väljs till godemän vid fastighetsbildningsförrätt-
ning jord- och skogsbruk för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

 
----- 
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§ 30    Dnr 2022.259/11 
 
Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Lappland 
2023  
 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fem 
ledamöter och åtta ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och Region Västerbotten utser en ledamot och ersättare vardera.  
 
Kommunerna – Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea 
och Sorsele – representeras av två ledamöter och fem ersättare. Dessa 
ledamöter och ersättare utses för ett år i taget från 2020 utifrån ett rote-
rande schema för de 7 kommunerna enligt nedan. Ersättare har när-
varo- och yttranderätt.  
 
Ordinarie ledamöter 2023: Malå, Storuman 
Ersättare 2023: Åsele, Sorsele, Vilhelmina, Dorotea och Lycksele 
 
Kommunfullmäktige har att välja en ledamot i Samordningsförbundet för 
2023.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Jill Johansson (ML): Börje Stenlund (ML) väljs till ledamot i styrelsen för 
Samordningsförbundet Södra Lappland 2023.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Börje Stenlund (ML) väljs till ledamot i styrelsen för Samordningsför-

bundet Södra Lappland 2023. 
 
----- 
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