
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2022-10-24         (25) 
 
 
 

 
Plats och tid Hotell Tjamstan, kl. 15.00 – 16.25  
 
Ajournering Kl. 15.14 – 15.20  
 Kl. 15.29 – 15.35  
 Kl. 15.45 – 15.50  
 
Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Ethel Cavén (ML), Mattias 

Dahlbäck (ML) och Fredrik Iderström (V), vilka ersätts av Jill 
Johansson (ML), Jörgen Jonsson (ML) och Claes-Göran Wikström 
(V).  

 
 Frånvarande utan ersättare är Jessica Höglund (SD).  
 
  Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan.  
 
Övriga deltagande  Jim Lundmark, kommunchef 
  Lisa Nilsson, sekreterare 
 
Utses att justera Mikael Abrahamsson och Ruth Hellsten 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag den 31 oktober 2022, kl. 15.00 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare  

 
 Paragrafer 

 1 - 16 
  Lisa Nilsson    
      
 Ordförande  

 
   

  Ylva Olofsson, § 1-3  Joacim Eliasson, § 4-16 
      
 Justerande  

 
   

  Mikael Abrahamsson Ruth Hellsten 
 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-24 
 
Anslag sätts upp  2022-10-31 Anslag tas ner 2022-11-22 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen  
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2022-10-24         (25) 
 
 
 

 
SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR 
Ordinarie  
ledamot 

Tjänstgörande 
ersättare 

 
Parti 

När-
varo 

§ 6 
Ja Nej 

§  
Ja Nej 

§  
Ja Nej 

§  
Ja Nej 

Lennart Gustavsson  V x x        
Mikael Abrahamsson  S x  x       
Börje Stenlund  ML x x        
Cecilia Festin Stenlund  L x x        
Siv Stenberg  V x x        
Charlotte Hultdin  S x  x       
Petter Hultdin  V x x        
Roger Oskarsson  S x  x       
Ethel Cavén Jill Johansson ML x x        
Stefan Lundgren  L x x        
Jessica Höglund  SD -  - -       
Anna Harr  V x x        
Ylva Olofsson  S x  x       
Simon Morén   V x x        
Mattias Dahlbäck Jörgen Jonsson ML x x        
Joacim Eliasson  S x  x       
Carina Kostet  L x x        
Fredrik Iderström Claes-Göran 

Wikström 
V x  x       

Anna Maria Gunnerhell  M x x        
Jeanette Norberg  S x  x       
Ingela Westerlund Svahn  V x x        
Ruth Hellsten  ML x x        
Jakob Stenlund  S x  x       
Pontus Karlsson Lundgren  L x x        
Hélen Nyström  V x x        
 
Summa 24 16 8       
Avstår     
 
 

2



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 1     
 
Godkännande av dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Dagordningen godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns.  
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Joacim Eliasson, Löner 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 2    Dnr 2022.204/11 
 
Val av kommunfullmäktiges ordförande för tiden t o m 2026-10-14 
 
Eftersom ny mandatperiod har inträtt ska kommunfullmäktiges ordfö-
rande väljas för tiden t o m 2026-10-14.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Mikael Abrahamsson (S): Joacim Eliasson (S) väljs till kommunfullmäk-
tiges ordförande för tiden t o m 2026-10-14.  
 
Cecilia Festin Stenlund (L): Börje Stenlund (ML) väljs till kommunfull-
mäktiges ordförande för tiden t o m 2026-10-14.  

 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige bifaller Mikael Abrahamssons förslag.  
 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
 
OMRÖSTNING  
 
Ledamöterna Mikael Abrahamsson och Ruth Hellsten utses till rösträk-
nare. 
 
Ordförande upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.  
 
De röstande avger efter upprop enligt ordningen i sammanträdeslistan 
sina valsedlar i en valurna.  
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Antalet angivna röster är 24. Med 12 röster för Joacim Eliasson (S), 9 
röster för Börje Stenlund (ML), 2 blanka röster och 1 ogiltig valsedel, 
finner kommunfullmäktige att Joacim Eliasson väljs till kommunfullmäk-
tiges ordförande.   
 
BESLUT 
 
- Joacim Eliasson (S) väljs till kommunfullmäktiges ordförande för tiden 

t o m 2026-10-14.  
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Joacim Eliasson, Löner 

Utdragsbestyrkande 

 

 
RESERVATION 
 
Anna Maria Gunnerhell (M), Pontus Karlsson Lundgren (L), Carina Kos-
tet (L), Stefan Lundgren (L), Cecilia F Stenlund (L), Ruth Hellsten (ML), 
Jörgen Jonsson (ML), Jill Johansson (ML) och Börje Stenlund (ML) re-
serverar sig till förmån för Cecilia Festin Stenlunds förslag.  
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 3    Dnr 2022.205/11 
 
Val av kommunfullmäktiges vice ordförande för tiden t o m 2026-10-14 
 
Eftersom ny mandatperiod har inträtt ska kommunfullmäktiges vice ord-
förande väljas för tiden t o m 2026-10-14.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Inga förslag till beslut. 

 
BESLUT 
 
- Inga förslag till beslut.  
 
----- 

6



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Valda, Löner, Jan Bergström 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 4    Dnr 2022.206/11 
 
Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för 
tiden t o m 2026-10-14  
 
Eftersom ny mandatperiod har inträtt ska fem ledamöter och fem ersät-
tare väljas till kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2026-10-
14. Av de fem ledamöterna ska även ordförande och vice ordförande 
väljas 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Cecilia Festin Stenlund: Jill Johansson (ML) och Stefan Lundgren (L) 
väljs till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 
2026-10-14. Ethel Cavén (ML) och Carina Kostet (L) väljs till ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2026-10-14. Stefan 
Lundgren (L) väljs till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för 
tiden t o m 2026-10-14.  
 
Petter Hultdin (V): Ingela Westerlund Svahn (V) och Sofia Svahn (V) 
väljs till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 
2026-10-14. Kristian Priemel (V) och Simon Morén (V) väljs till ersättare 
i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2026-10-14.  
 
Mikael Abrahamsson (S): Charlotte Hultdin (S) väljs till ledamot i kom-
munfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2026-10-14. Roger 
Oskarsson (S) väljs till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för 
tiden t o m 2026-10-14. Charlotte Hultdin (S) väljs till ordförande i kom-
munfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2026-10-14.  

 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer proposition på samtliga förslag till ledamöter och er-
sättare och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på förslag till ordförande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Abrahamssons förslag.  
 
Omröstning begärs på val till ordförande och är sluten eftersom ärendet 
avser val. 
 
OMRÖSTNING 
  
Ledamöterna Mikael Abrahamsson och Ruth Hellsten utses till rösträk-
nare. 
 
Ordförande upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Valda, Löner, Jan Bergström 

Utdragsbestyrkande 

 

De röstande avger efter upprop enligt ordningen i sammanträdeslistan 
sina valsedlar i en valurna. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Antalet angivna röster är 24. Med 9 röster för Stefan Lundgren (L), 14 
röster för Charlotte Hultdin (S) och 1 blank röst, finner 
kommunfullmäktige att Charlotte Hultdin (S) väljs till ordförande i 
kommunfullmäktiges valberedning.   
 
FÖRSLAG TILL TILLÄGG 
 
Cecilia Festin Stenlund (L): Stefan Lundgren (L) väljs till vice ordförande 
i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2026-10-14.  
 
FÖRSLAGSORDNING PÅ TILLÄGGSFÖRSLAG 
 
Ordförande ställer proposition på Cecilia Festin Stenlunds tilläggsför-
slag och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget.  
 
BESLUT 
 
- Jill Johansson (ML), Stefan Lundgren (L), Ingela Westerlund Svahn 

(V), Sofia Svahn (V) och Charlotte Hultdin (S) väljs till ledamöter i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2026-10-14.  

 
- Ethel Cavén (ML), Carina Kostet (L), Kristian Priemel (V), Simon 

Morén (V) och Roger Oskarsson (S) väljs till ersättare i kommunfull-
mäktiges valberedning för tiden t o m 2026-10-14.  

 
- Charlotte Hultdin (S) väljs till ordförande i kommunfullmäktiges valbe-

redning för tiden t o m 2026-10-14. 
 
- Stefan Lundgren (L) väljs till vice ordförande i kommunfullmäktiges 

valberedning för tiden t o m 2026-10-14.   
 
----- 
 
RESERVATION  
 
Anna Maria Gunnerhell (M), Pontus Karlsson Lundgren (L), Carina Kos-
tet (L), Stefan Lundgren (L), Cecilia Festin Stenlund (L), Ruth Hellsten 
(ML), Jörgen Jonsson (ML), Jill Johansson (ML) och Börje Stenlund 
(ML) reserverar sig till förmån för Cecilia Festin Stenlunds förslag.  
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Jim Lundmark, Elin Nilsson, 
Angelica Edlund, Ekonomi 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 5    Dnr 2022.170/04 
 
Delårsrapport, januari - augusti 2022 - Malå kommun 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för perio-
den januari - augusti år 2022 Malå kommun. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
Kommunstyrelsens protokoll, §121/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022 för Malå kommun 
godkänns.  

 
BESLUT 
 
- Delårsrapporten för perioden januari - augusti år 2022 för Malå kom-

mun godkänns.  
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Lisa Nilsson, Jim Lundmark, 
Ella-Marit Pilto, John Olsson, 
Erik Lindblom 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 6    Dnr 2022.155/00 
 
Fastställande av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen och dess utskott  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-27, § 31 att anta en ny politisk 
organisation som träder i kraft 2023-01-01. Nuvarande politisk organisa-
tion upphör 2023-01-01. Beslutet innebär att Malå kommun ska införa 
två nämnder - en utbildningsnämnd och en socialnämnd - samt ett ar-
betsutskott under kommunstyrelsen. Ett antal styrdokument måste där-
med fastställas, däribland ett nytt reglemente.  
 
Reglementet skickades ut på remiss till samtliga partier representerade 
i kommunfullmäktige. Svar inkom från Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet, Liberalerna och Malålistan. Baserat på remissvaren har nytt förslag 
till reglemente arbetats fram. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 61/22. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 18/22. 
Sociala utskottets protokoll, § 25/22.  
Kommunstyrelsens protokoll, § 126/22.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Charlotte Hultdin (S): Bifall till sociala utskottets förslag, lydande: Ge-
mensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommun-
styrelsen fastställs med följande ändring. På sida 5 under rubriken Ut-
skott, ska meningarna lydande ”Kommunstyrelsen väljer ledamöter och 
ersättare i utskottet från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och er-
sättare. Kommunstyrelsens ordförande är tillika arbetsutskottets ordfö-
rande, och kommunstyrelsens vice ordförande är tillika arbetsutskottets 
vice ordförande.” ändras till att lyda ”Kommunstyrelsen väljer ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande i utskottet från kommunstyre-
lsens ordinarie ledamöter och ersättare.”. På sida 14 under rubriken 
Sammansättning, ska meningen lydande ”Nämnden består av 5 
ledamöter och 5 ersättare.” ändras till att lyda ”Nämnden består av 7 
ledamöter och 7 ersättare.”. På sida 16 under rubriken Sammansätt-
ning, ska meningen lydande ”Utbildningsnämnden består av 5 ledamö-
ter och 5 ersättare.” ändras till att lyda ”Utbildningsnämnden består av 7 
ledamöter och 7 ersättare.” Utskottets namn ändras till allmänna utskot-
tet. Reglementet träder i kraft 2023-01-01. 

 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommunsty-
relsen fastställs med följande ändring. På sida 5 under rubriken Ut-
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Lisa Nilsson, Jim Lundmark, 
Ella-Marit Pilto, John Olsson, 
Erik Lindblom 

Utdragsbestyrkande 

 

skott, ska meningarna lydande ”Kommunstyrelsen väljer ledamöter och 
ersättare i utskottet från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och er-
sättare. Kommunstyrelsens ordförande är tillika arbetsutskottets ordfö-
rande, och kommunstyrelsens vice ordförande är tillika arbetsutskottets 
vice ordförande.” ändras till att lyda ”Kommunstyrelsen väljer ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande i utskottet från kommunstyrel-
sens ordinarie ledamöter och ersättare.”. Utskottets namn ändras till all-
männa utskottet. Reglementet träder i kraft 2023-01-01. 

 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs.  
 
FÖRSLAGSORDNING I OMRÖSTNING 
 
Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar ja. 
 
Den som bifaller Charlotte Hultdins förslag röstar nej. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Med 16 ja-röster och 8 nej-röster, vilket redovisas i sammanträdeslis-
tan, bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag.  

 
BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag 
 
- Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommun-

styrelsen fastställs med följande ändring. 
 

På sida 5 under rubriken Utskott, ska meningarna lydande ”Kommun-
styrelsen väljer ledamöter och ersättare i utskottet från kommunstyrel-
sens ordinarie ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsens ordförande 
är tillika arbetsutskottets ordförande, och kommunstyrelsens vice ord-
förande är tillika arbetsutskottets vice ordförande.” ändras till att lyda 
”Kommunstyrelsen väljer ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande i utskottet från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och 
ersättare.”. 
 

- Utskottets namn ändras till allmänna utskottet. 
 
- Reglementet träder i kraft 2023-01-01.  
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Lisa Nilsson, Jim Lundmark, 
Ella-Marit Pilto, John Olsson, 
Erik Lindblom 

Utdragsbestyrkande 

 

RESERVATION 
 
Mikael Abrahamsson (S), Charlotte Hultdin (S), Roger Oskarsson (S), 
Ylva Olofsson (S), Jeanette Norberg (S), Jakob Stenlund (S) och Jo-
acim Eliasson (S) reserverar sig till förmån för Charlotte Hultdins för-
slag.  
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Jim Lundmark, Inger Johansson, 
Ella-Marit Pilto 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 7    Dnr 2022.146/10 
 
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 samarbetsavtal, med giltighetstid 2023-01-01--12-31 då 
nuvarande avtal går ut vid årsskiftet. 
  
Behovet av förlängning baseras på att det pågår ett arbete med upp-
handling av nytt personalsystem inom Skellefteå kommun, ett arbete 
som kommer att pågå under 2023. Beroende på utfallet av upphand-
lingen kan förutsättningarna för kommande samarbete påverkas. Even-
tuella framtida samarbeten klarläggs under 2023. Malå kommun deltar i 
dagsläget i förstudien inför upphandlingsprocessen som leds av en pro-
jektorganisation inom Skellefteå kommun. 
 
För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna. 
 
Bedömning 
 
Utifrån den upphandling som ska ske och eftersom Malå kommun i 
dagsläget köper systemförvaltningstjänst inom samarbetsavtalet är det 
av största vikt att förlängning av samarbetsavtalet sker.  
 
Utfall från förstudie och inom upphandlingsprocessen kommer att indi-
kera områden som Malå kommun kommer att behöva ta ställning till 
framgent. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Inger Johanssons tjänsteutlåtande.  
Allmänna utskottets protokoll, § 65/22. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 128/22.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S):  Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upp-
rättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem 
antas. Avtalet gäller 2023-01-01--12-31. 

 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till avtal för gemensam nämnd för drift av perso-

nalsystem antas. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Jim Lundmark, Inger Johansson, 
Ella-Marit Pilto 

Utdragsbestyrkande 

 

- Avtalet gäller 2023-01-01--12-31. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Lisa Nilsson, Jim Lundmark, 
Malåbostaden AB, MENI AB, 
nämnder  

Utdragsbestyrkande 

 

§ 8    Dnr 2022.158/00 
 
Fastställande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om dess sammanträdesdagar för 2023.  
 
Kommunfullmäktige föreslås ha sammanträden den 
 
13 mars 
24 april 
26 juni 
23 oktober 
27 november. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 67/22. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 129/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Upp-
rättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2023 
fastställs. 

 
BESLUT 
 
- Upprättat förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 

2023 fastställs 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Lennart Gustavsson, Stefan 
Lundgren   

Utdragsbestyrkande 

 

§ 9    Dnr 2022.136/0909 
 
Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera angående etablerande av 
ett så kallat utegym i Sjöparken  
 
Lennart Gustavsson (V) med flera har inlämnat en motion om etable-
randet av ett så kallat utegym i Sjöparken. Motionen lyder: 
 
”Sjöparken i Malå med bland annat en lekpark är en oas. Ett s k utegym 
skulle ytterligare kunna utveckla Sjöparken. Med relativt enkla medel 
skulle fysisk aktivitet kunna uppmuntras och göras lättillgänglig i och 
med Sjöparkens centrala läge. Exempel på utegym finns bland annat i 
Bastuträsk.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås: 
 
Att Malå kommun inom ramen för investeringsbudget 2023 avsätter re-
surser för etablerandet av ett utegym i Sjöparken.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 220627 att överlämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Bedömning 
 
Förslaget att utveckla Sjöparken och uppmuntra till fysisk aktivitet är po-
sitivt. I dagsläget finns det ett utegym i fungerande skick i anslutning till 
konstgräsplanen. Enligt uppgift ägs det utegymmet av Tjamstavallen 
AB. 
 
Prisuppgift för ett mellanstort utegym har inhämtats och uppskattas till 
cirka 500 000 kr. Då utgör själva gymutrustningen i lärkträ 250 000 - 
300 000 kr och återstående del utgörs av markarbete/gjutning.  
 
Ett utegym kommer efter en etablering att behöva fortsatt tillsyn och un-
derhåll, vilket det i dag inte finns medel avsatta för. 
 
Bedömningen är att motionen avslås med motiveringen att det redan 
finns ett utegym som är tillgängligt för alla invånare i Malå, oavsett ålder 
och kön. Det befintliga utegymmet finns cirka 500 meter från Sjöparken. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Stefan Lundgrens tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 71/22. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 133/22. 
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  Beslutsexpediering 
Lennart Gustavsson, Stefan 
Lundgren   

Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Motionen bifalls. 
 
Cecilia Festin Stenlund (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag, 
lydande: Motionen avslås. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
BESLUT 
 
- Motionen avslås.  
 
----- 
 
RESERVATION 
 
Lennart Gustavsson (V), Siv Stenberg (V), Petter Hultdin (V), Anna Harr 
(V), Simon Morén (V), Ingela Westerlund Svahn (V) och Hélen Nyström 
(V) reserverar sig till förmån för Lennart Gustavssons förslag.  
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 Sammanträdesdatum Blad nr 
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  Beslutsexpediering 
Frågeställaren, KS 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 10    Dnr 2022.174/0909 
 
Medborgarförslag om vidareutveckling av Sjöparken 
 
Frågeställaren har inkommit med medborgarförslag om vidareutveckling 
av Sjöparken, lydande: 
 
Vidareutveckling av Sjöparken 
 
Förslag: 
Vi vill föreslå att man signalerar från politiken håll att man är beredd att 
satsa på barn och unga genom att utveckla Sjöparken vidare. En 
pumptrack och monkeyrails är en bra fortsättning på den befintliga ska-
terampen. Malå kommun finansierar, eller delfinansierar, och äger se-
dermera anläggningen.  
 
Bakgrund: 
Under sommaren har vi sett en flitigt nyttjande av den renoverade ska-
terampen alldeles intill kommunhuset. Alldeles fantastiskt med spon-
tanidrott och motion när den är som bäst. Barn i alla åldrar har kul, i en 
centralt belägen park. Då faller såklart tanken på att vidareutveckla om-
rådet Sjöparken (eller ytan mellan scenen och kommunhuset). 
 
När man kommer in till Malå samhälle så faller alltid blicken snett till 
vänster till sjöparken, lekplatsen, skaterampen och Välkommen till 
Malå-skylten. Området är attraktivt och iögonfallande. Centralt och öp-
pet som är lätt att hålla koll på. För att konkretisera det ytterligare så ser 
vi ett stort intresse kring spontanidrott och hälsa för barn och unga. 
Särskilt kring cykelmotion och hinderbanor. Därför vill vi föreslå att 
kommunen tydligt visar att man är villig att satsa mer resurser på bar-
nen och spontanidrotten och tillsammans med civilsamhället anlägger 
en pumptrack och monkeyrails.  
 
Pumptrack och Monkeyrails går att köpa färdiga och anlägga, snabbt 
och enkelt. En färdig produkt får man räkna en investering och ca 100-
200 Tkr.  
 
Parkour är en träningsform lämplig för alla åldrar.  
 
En monkey rail är en klätterställning i metall som tål lekar och spon-
tanidrott när den är som bäst. Här finns moment som monkey bars, 
klättra, hoppa över och genom de olika delarna, vilket tillhör de grund-
läggande parkourrörelserna. 
 
En pumptrack är en typ av bana där man med hjälp av sin rörelseenergi 
pumpar sig framåt i stället för att trampa. Pumptracken är lämplig för 
cyklar, skateboards, kickbikes eller rullstol. Här tränar du dina färdig-
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  Beslutsexpediering 
Frågeställaren, KS 

Utdragsbestyrkande 

 

heter och balans, samtidigt som du lär dig att samsas med alla som vis-
tas i pumptracken.  
 
I ett eventuellt planerande och anläggande av olika aktivitetsbanor före-
slår vi att Fritidsgården Kosmos (ungdomarna själva) får komma med 
förslag och yttranden hur dom vill att det ska se ut och att dessa ung-
domar tillsammans med undertecknande och kommunen är beredda att 
arbeta för att skapa något bra i Sjöparken.  
 
Kommunfullmäktige har att besluta om till vilken nämnd/styrelse med-
borgarförslaget ska överlämnas för beredning eller beslut.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Medborgarförslaget lämnas över till kommunsty-
relsen för beredning och beslut.  

 
BESLUT 
 
- Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för beredning 

och beslut.  
 
----- 
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§ 11    Dnr 2022.203/0909 
 
Medborgarförslag om att se över olika möjligheter till att ha skolcafé öp-
pet  
 
Frågeställaren har inlämnat ett medborgarförslag om att se över olika 
möjligheter att ha skolcafé öppet, lydande: 

 
Denna termin är skolcafé helt stängt. Förut fanns en fritidsledare som 
hade skolcafé öppet på dagarna men denna uppgift ingår inte i nya  
fritidsledarens jobb. Sedan januari 2022 börjar skolan redan 08:10. 
Högstadiet äter lunch 11:50-12:50 beroende på årskurs. Det innebär ca 
4-5 timmar mellan frukost och lunch, förutsatt att man alls äter frukost. 
För skolskjutselever blir det ännu längre. På skolan säger de att hälsa 
och skolresultat går hand i hand och då är det jätteviktigt att fylla på 
med bra energi regelbundet. Utan fika blir man trött och ofokuserad. 
Föräldrar uppmanas att se till att barnen tar med fika till skolan men alla 
har inte föräldrar som är lediga på morgonen. Det blir ett för stort ansvar 
för många elever att fixa detta själva. Det är också lätt att glömma. 
Måna elever går till ICA på rasten för att de är sugna på fika och där 
finns inte så mycket att köpa för en tia, som mackorna kostade på skol-
café. Det blir i stället godis och kakor man köper.  
På elevrådet har man tagit upp det här men inget händer. Kanske be-
höver skolan mer pengar och uppdrag att lösa detta eller kanske någon 
annan än skolan kan sköta skolcafé? 
 
Vi i årskurs 8 föreslår att man ser över olika möjligheter för att kunna ha 
skolcafé öppet ungefär 9-11 alla skoldagar för försäljning av exempelvis 
mackor, dryck och frukt samt något extra gott på fredagar.  
 
Kommunfullmäktige har att besluta om till vilken nämnd/styrelse med-
borgarförslaget ska överlämnas för beredning eller beslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrel-
sen för beredning och beslut.  

 
BESLUT 
 
- Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för beredning 

och beslut.  
 
----- 
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  Beslutsexpediering 
Mikael Eriksson-Lind, MENI AB, 
Malåbostaden AB, Löner, Jan 
Bergström 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 12    Dnr 2022.207/11 
 
Avsägelse av politiskt uppdrag som vice ordförande i Meni AB och 
Malåbostaden AB, samt ersättare i Kommunfullmäktige  
 
Mikael Eriksson-Lind (ML) har avsagt sig sina politiska uppdrag som le-
damot och vice ordförande i Meni AB och Malåbostaden AB.  
 
Kommunfullmäktige har att notera informationen. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Informationen noteras. 

 
BESLUT 
 
- Informationen noteras.  
 
----- 
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  Beslutsexpediering 
Mattias Dahlbäck, 
Länsstyrelsen, Löner, Jan 
Bergström  

Utdragsbestyrkande 

 

§ 13    Dnr 2022.208/11 
 
Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige 
 
Mattias Dahlbäck (ML) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som leda-
mot i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Avsägelsen godkänns. 

 
BESLUT 
 
- Avsägelsen godkänns.  
 
----- 
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Fredrik Iderström, KS, 
Länsstyrelsen, Region 
Västerbotten, Löner, Jan 
Bergström 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 14    Dnr 2022.209/11 
 
Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Malå kommun 
 
Fredrik Iderström (V) har avsagt sina politiska uppdrag som 
 
- ledamot i kommunfullmäktige 
- ledamot i delegationen för utbildning 
- ersättare i kommunstyrelsen  
 
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S):  Avsägelsen godkänns. 

 
BESLUT 
 
- Avsägelsen godkänns.  
 
----- 

23



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunfullmäktige 2022-10-24 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Fredrik Iderström, Malåbostaden 
AB, Löner, Jan Bergström 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 15    Dnr 2022.210/11 
 
Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i Malåbostaden AB 
 
Fredrik Iderström (V) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare 
i Malåbostaden AB. 
 
Kommunfullmäktige har att notera informationen.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Joacim Eliasson (S): Informationen noteras. 

 
BESLUT 
 
- Informationen noteras.  
 
----- 
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§ 16     
 
Redovisning av meddelanden 
 
Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 2022-09-14 
myndarnämnd 
 
Skellefteå kommun/Gemensam överför- Beslut 2022-09-14, 86 -  
myndarnämnd      delårsrapport augusti 2022, 
       gemensam överförmyndar- 

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

 
BESLUT 
 
- Redovisningen av meddelanden godkänns.  
 
----- 
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