
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-20
(35)

Plats och tid Malå hotell, kl 13.00 – 15.17

Ajournering Kl 13.10 – 14.00, 14.13 – 14.24

Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Anna Harr (V) och Ove Sten-
lund (S) vilka ersätts av Ingela Westerlund Svahn (V) och Ulrika 
Bergstedt (S)

Frånvarande utan ersättare är Siv Stenberg (V), Simon Morén (V), 
Emil Stråhle (S), samt Emil Högberg (C) kl 14.15 – 15.17

Beträffande ledamöternas namn hänvisas till sammanträdeslistan

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef, kl 13.00 – 13.45
Inger Selin, sekr
Catrin Björck, administratör
Johnny Önnerlöv, VD MENI, § 19

Utses att justera Stefan Lundgren § 16-21,23-25,27-42, Ulrika Bergstedt § 16-18,20-24,27-42
Åsa Gustafsson § 22, 26, Mikael Abrahamsson, § 19, 25 - 26

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, måndag den 27 april 2020, kl 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 16 - 42
Inger Selin

Ordförande

Joacim Eliasson

Justerande

Stefan Lundgren, Ulrika Bergstedt, Åsa Gustafsson, Mikael Abrahamsson

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

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2020-04-20

Anslag sätts upp 2020-04-27 Anslag tas ner 2020-05-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-20
(35)

SAMMANTRÄDESLISTA OMRÖSTNINGAR
Ordinarie 
ledamot

Tjänstgörande
ersättare Parti

När-
varo

§ 19
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

Lennart Gustavsson V X X
Mikael Abrahamsson S X X
Arne Hellsten ML X - -
Anna Harr Ingela W Svahn V X X
Jeanette Hallin S X X
Cecilia Festin Stenlund L X - -
Petter Lundström V X X
Roger Oskarsson S X - -
Börje Stenlund ML X X
Lena Nyström V X X
Ylva Olofsson S X X
Stefan Lundgren L X X
Kim Bergström V X X
Joacim Eliasson S X X
Lars Holmkvist ML X X
Emil Högberg C X - -
Siv Stenberg Ingen ersättare V - - -
Jessica Höglund SD X X
Charlotte Hultdin S X X
Simon Morén Ingen ersättare V - - -
Emil Stråhle Ingen ersättare S - - -
Stefan Larsson ML    X X
Åsa Gustafsson L X X
Marjet Gustavsson V X - -
Ove Stenlund Ulrika Bergstedt S X - -

Summa 22 15 1
Avstår
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 16

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

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

Tillkommer: * Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

* Val av ersättare i kommunstyrelsen

Utgår: * Val av revisor för Malåbostaden AB för tiden t o m ordi-
narie bolagsstämma 2023

* Val av revisor för Malå Energi- och Industri AB för tiden 
t o m ordinarie bolagsstämma 2023

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande ändringar.

Tillkommer: * Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

* Val av ersättare i kommunstyrelsen

Utgår: * Val av revisor för Malåbostaden AB för tiden t o m ordi-
narie bolagsstämma 2023

* Val av revisor för Malå Energi- och Industri AB för tiden 
t o m ordinarie bolagsstämma 2023

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KF, KS, ON, BUN, KFN, MBN

Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2020.58/00

Deltagande i sammanträden på distans

Med anledning av Covid-19 - coronavirus - har frågan uppstått om leda-
möter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ska ges 
möjlighet att delta i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas samman-
träden på distans.

För att minska smittspridning och skydda riskgrupper (äldre personer 
och personer med en underliggande sjukdom) bör ledamöterna ges 
möjlighet att delta i sammanträden på distans.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 53/20

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
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 sam-
manträden på distans gäller t o m 2020-12-31. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

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

- Möjligheten att delta i sammanträden på distans gäller t o m 2020-12-
31.

- Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MENI

Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2020.56/10

Information om "Malå Energi- och Industri AB:s inriktning framgent - för-
säljning eller fortsatt drift av bolag"

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-03, § 22 att

Meni AB får i uppdrag att fortsätta arbeta enligt alternativ 1 (Hotellet, 
campingen och alpina anläggningen bjuds ut till försäljning. Industriloka-
lerna drivs vidare med tydlig målinriktning.).

Aktivitet för försäljning har pågått från februari 2019 och fram till mars 
2020. Efter att upphandlingstiden gått ut konstaterar Meni AB att det in-
te funnits något intresse från marknaden att köpa och driva anläggning-
arna Tjamstanbackarna, Malå Camping och Malå Hotell. Nu är det upp 
till Malå kommun att tillsammans med Meni AB diskutera och besluta 
om hur man ska driva och utveckla den unika resurs som Malå har, i 
och med all infrastruktur i kommuncentrat. Det finns för närvarande 2 
arrendekontrakt där Malå kommun arrenderar av Meni AB:

- Ett där samtliga liftanläggningar, snökanonanläggningen och åkband 
arrenderas. Arrendetiden går ut 2020-09-01 (uppsägningstid = 3 må-
nader).

- Ett som omfattar Tjamstans vintercamping - 193 husvagnsplatser med 
el, 3 servicehus, Laven exkl lägenhet samt befintliga inventarier. Ar-
rendetiden går ut 2021-08-31 (uppsägningstid = 9 månader).

BESLUTSUNDERLAG

Meni AB:s protokoll, § 86/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 51/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. lydande: Infor-
mationen noteras. Uppdraget anses slutfört.

BESLUT enligt kommunstyrelsen förslag

- Informationen noteras.

- Uppdraget anses slutfört.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2020.57/10

Framtida drift av hotellet, campingen och alpina anläggningen - Malå 
Energi- och Industri AB

I Malå Energi- och Industri AB:s ägardirektiv kan man läsa:

”Bolaget har till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring ut-
vecklas till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun.”

Menis förslag är att turistanläggningen ska utvecklas och drivas genom 
att Meni som ägare ansvarar för drift och skötsel av hela anläggningen. 
Meni delas inledningsvis upp i två resultatområden - Meni Industri och 
Meni Turism. Samtidigt utreds hur ett långsiktigt ägarskap ska formas.

BESLUTSUNDERLAG

Meni AB:s protokoll, § 87/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 52/20.

JÄV

Marjet Gustavsson (V), Roger Oskarsson (S), Ulrika Bergstedt (S), 
Cecilia Festin Stenlund (L) och Arne Hellsten (ML) anmäler jäv och 
deltar inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare träder in i deras 
ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall enligt kommunstyrelsens förslag, lydan-
de: Meni AB övertar driften av alpina anläggningen fr o m 2020-09-01. 
Meni AB övertar driften av campingen fr o m 2020-09-01. Meni AB över-
tar driften av hotellet 2021-09-01. Tjänster för drift av alpina anläggnin-
gen och campingen kommande säsong köps av Malå kommun. Externa 
tjänsteköp kan ske vid behov.

Petter Lundström (V): Meni tar över driften av Tjamstananläggningen, 
hotell, laven och alpina anläggningen från med september 2021. Kom-
munstyrelsen får i uppdrag att plocka fram mål med anläggningen.

FÖRSLAGSORDNING

Ordförande ställer proposition på Lennart Gustavssons och Petter 
Lundströms förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Lennart 
Gustavssons förslag.

Omröstning begärs. 

MENI, KFN, hotellet
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING

Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar ja.
Den som bifaller Petter Lundströms förslag röstar nej. 

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Med 15 ja-röster och 1 nej-röst bifaller kommunfullmäktige Lennart Gus-
tavssons förslag. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Meni AB övertar driften av alpina anläggningen fr o m 2020-09-01.

- Meni AB övertar driften av campingen fr o m 2020-09-01.

- Meni AB övertar driften av hotellet 2021-09-01. 

- Tjänster för drift av alpina anläggningen och campingen kommande 
säsong köps av Malå kommun. 

- Externa tjänsteköp kan ske vid behov.

-----

RESERVATION

Petter Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, KFN, MBN, Meni, 
Mabo, Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2020.47/04

Årsredovisning 2019

Administrativa avdelningen har utarbetat förslag till årsredovisning för 
2019 års förvaltning.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 30/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: 
Årsredovisning för 2019 års förvaltning för Malå kommun godkänns.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Årsredovisning för 2019 års förvaltning för Malå kommun godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Johnny Salomonsson

Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2020.55/04

Revisionsberättelse för år 2019

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse där de föreslår att 
godkänna kommunens årsredovisning liksom bevilja ansvarsfrihet. Be-
viljandet av ansvarsfrihet samt årsredovisningen har blivit egna ärenden 
varför kommunfullmäktige här endast ska lyfta beslutet om att revis-
ionsberättelsen läggs till handlingarna.

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Arne Hellsten (ML): Revisionsberättelsen för 2019 års förvaltning och 
räkenskaper läggs till handlingarna. Förtydligande inhämtas från reviso-
rerna om vad som menas med ”Tillgången till information är grundläg-
gande för revisorernas oberoende”. 

BESLUT

- Revisionsberättelsen för 2019 års förvaltning och räkenskaper läggs 
till handlingarna.

- Förtydligande inhämtas från revisorerna om vad som menas med ”Till-
gången till information är grundläggande för revisorernas oberoende”.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2020.59/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2019 för kommunstyrelsen

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2019 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Lennart Gustavsson (V), Petter Lundström (V), Kim Bergström (V), Mi-
kael Abrahamsson (S), Jeanette Hallin (S), Ylva Olovsson (S), Charlotte 
Hultdin (S) Stefan Lundgren (L), Cecilia Festin Stenlund (L), Arne Hell-
sten (ML), Stefan Larsson (ML) och Lars Holmqvist (ML) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare träder in i 
deras ställe. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

BESLUT

- Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen beviljas an-
svarsfrihet för 2019.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BOU

Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2020.60/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2019 för barn- och utbildningsnämnden

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2019 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Ingela Westerlund Svahn (V), Charlotte Hultdin (S), Jeanette Hallin (S), 
Åsa Gustafsson (L) och Stefan Larsson (ML) anmäler jäv och deltar inte 
i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare träder in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Barn- och utbildningsnämnden och de enskilda le-
damöterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

BESLUT

- Barn- och utbildningsnämnden och de enskilda ledamöterna i nämn-
den beviljas ansvarsfrihet för 2019.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
ON

Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2020.61/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2019 för omsorgsnämnden

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2019 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Kim Bergström (V), Lena Nyström (V) och Ylva Olovsson (S) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare träder 
in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Omsorgsnämnden och de enskilda ledamöterna i 
nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

BESLUT

- Omsorgsnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden beviljas 
ansvarsfrihet för 2019.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KFN

Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2020.62/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2019 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Lena Nyström (V), Ulrika Bergstedt (S) och Åsa Gustafsson (L) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare träder 
in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Kultur- och fritidsnämnden och de enskilda leda-
möterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

BESLUT

- Kultur- och fritidsnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden 
beviljas ansvarsfrihet för 2019.

-----

13



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MOB

Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2020.63/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2019 för Malå/Norsjö miljö- och bygg-
nämnd

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2019 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Ulrika Bergstedt (S) och Stefan Lundgren (L) anmäler jäv och deltar inte 
i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare träder in i deras ställe.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Miljö- och byggnämnden och de enskilda ledamö-
terna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

BESLUT

- Miljö- och byggnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden be-
viljas ansvarsfrihet för 2019.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
VN

Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2020.64/04

Beviljande av ansvarsfrihet år 2019 för valnämnden

Revisorerna har inkommit med en revisionsberättelse för 2019 där de 
föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna 
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet

BESLUTSUNDERLAG

Anna Jonssons tjänsteutlåtande.

JÄV

Marjet Gustavsson (V) och Charlotte Hultdin (S) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen av ärendet. Ingen ersättare träder in i deras stäl-
le. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Valnämnden och de enskilda ledamöterna i nämn-
den beviljas ansvarsfrihet för 2019. 

BESLUT

- Valnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden beviljas ansvars-
frihet för 2019.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
BUN, ON, MOB, KFN

Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2020.32/10

Uppföljning av samtliga internkontrollplaner 2019

Nämnderna/styrelsen ska varje år upprätta en särskild plan för den in-
terna kontrollen. Internkontrollplanen ska följas upp och uppföljningen 
ska innehålla omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt 
vidtagna åtgärder. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över samtliga 
nämnders verksamhet och har därmed ansvaret för den interna kontrol-
len på ett kommunövergripande plan. Styrelsen ska redovisa samman-
ställningen av rapporterna från föregående år till kommunfullmäktige se-
nast i april månad. 

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 31/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till kommunstyrelsens beslut, lydande: 
Uppföljningen av styrelsens/nämndernas internkontrollplaner godkänns.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Uppföljningen av styrelsens/nämndernas internkontrollplaner god-
känns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
MABO, MENI

Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2020.46/00

Fastställande av nytt reglemente för intern kontroll i Malå kommun

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas/styrelsens 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana. Styrel-
sen ska också informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala bolagen. 

Då bolagen har årsstämma i maj, kan intern kontroll redovisas som 
meddelande/delgivning först vid kommunstyrelsens och kommunfull-
mäktiges sammanträden i juni. I Reglemente för intern kontroll i Malå 
kommun, har text lagts till på sidan 4, under rubriken ”Kommunstyrel-
sens skyldigheter” enligt följande.

Då bolagen har årsstämma i maj redovisas den interna kontrollen från 
bolagen som en delgivning vid kommunstyrelsens och kommunfullmäk-
tiges sammanträden i juni.

BESLUTSUNDERLAG

Inger Selins tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 32/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Nytt 
Reglemente för intern kontroll i Malå kommun fastställs. Tidigare fast-
ställt Reglemente för intern kontroll i Malå kommun upphör att gälla. 

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Nytt Reglemente för intern kontroll i Malå kommun fastställs. 

- Tidigare fastställt Reglemente för intern kontroll i Malå kommun upp-
hör att gälla. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2020.43/04

Budget 2021 - Tekniska budgetramar 2021

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen ut-
ifrån resursfördelningsmodellen utarbetat förslag till tekniska budgetra-
mar för 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 2/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 35/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till budgetberedningens/kommunstyrelsens 
förslag, lydande: Tekniska budgetramar 2021 fastställs enligt upprättat 
förslag.

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Tekniska budgetramar 2021 fastställs enligt upprättat förslag.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020.44/04

Budget 2021 - Budgetförutsättningar 2021

Administrativa avdelningen har i samarbete med budgetberedningen ut-
arbetat förslag till budgetförutsättningar 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 3/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 34/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens och kommunsty-
relsens förslag lydande: Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2021 
fastställs med följande tillägg. På sida 5, under rubriken Målstyrning 
ska i ett eget stycke direkt under inledningstexten om målstyrning föl-
jande text skrivas in. Fet text är målen för varje perspektiv. Punkterna 
under varje mål är exempel för tydliggörande. 

BESLUT enligt budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag

- Upprättat förslag till Budgetförutsättningar 2021 fastställs med följande 
tillägg. 

På sida 5, under rubriken Målstyrning ska i ett eget stycke direkt un-
der inledningstexten om målstyrning följande text skrivas in. Fet text är 
målen för varje perspektiv. Punkterna under varje mål är exempel för 
tydliggörande.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2020.36/71

Tillhandahållande av barnomsorg på obekväm arbetstid

Frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid har varit uppe för be-
handling ett antal gånger genom åren. Kommunfullmäktige beslutade 
2014-06-23, § 65 att:

Barn- och utbildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag om 140 000 
kronor för 2014 i syfte att kunna starta upp OB-förskola/fritids avslås.

Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att utreda behov av, omfattning av, kostnader för och ansvar 
för barnomsorg på obekväm arbetstid. Barn- och utbildningschefen har 
nu inkommit med en aktuell utredning om vilka kostnader som kan upp-
stå och vilken samhällsnytta som förändringen kan ge.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att behov av barnomsorg på 
ob-arbetstid finns. Nämnden anser att frågan är av kommunövergri-
pande karaktär. Ob-verksamhet är inte inräknad i prislappsmodellen 
och ryms därför inte i barn- och utbildningsnämndens ordinarie verk-
samhetsbudget.

Med anledning av ovanstående beslutade barn- och utbildningsnämn-
den 2020-02-01, § 7 att:

Ärendet om barnomsorg på obekväm arbetstid skickas vidare till kom-
munstyrelsen för beslut om kommunen ska tillhandahålla barnsomsorg 
på obekväm arbetstid.

Bedömning

Utifrån de kostnader som redovisas i utredningen anser föredraganden 
att ärendet är en budgetfråga som ska tas upp i arbetet med budget 
2021.

BESLUTSUNDERLAG

Barn- och utbildningsnämndens protokoll, § 7/20.
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 40/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jeanette Hallin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Malå 
kommun ska inte tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid 
2020. Ärendet tas upp i budgetberedningen inför budget 2021. 

BUN, KS budgetberedning
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun ska inte tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbets-
tid 2020. Ärendet tas upp i budgetberedningen inför budget 2021. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
SmåKom

Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2020.37/10

Begäran om utträde ur SmåKom (De små kommunernas samverkan)

De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige har sedan 1989 sam-
verkat i ett nationellt nätverk - SmåKom - för att bättre hävda sina in-
tressen i relation till de största kommunerna och mot statens myndighe-
ter, regering och riksdag.

I januari 2019 hade Småkom 69 medlemmar. Drygt 110 kommuner med 
ca 11 000 invånare eller färre inbjuds regelbundet till nätverket som är 
en frivillig samverkan mellan kommuner. Samtliga kommuner är med-
lemmar i Sveriges Kommuner och Regioner. 

Kostnaden är en årlig serviceavgift på 5 000 kronor plus 2 kronor per in-
vånare.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29, § 94 att bli medlem i Små-
Kom.

Bedömning

Malå kommun är med i flera olika samverkansorgan där frågor av lika 
art arbetas med i flera samverkansstrukturer. För att få en bra struktur 
på framtida samverkansarbeten måste kommunen granska alla de sam-
verkansorgan som man är delaktig i. 

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 43/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S) Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: Malå 
kommun begär utträde ur Småkom.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Malå kommun begär utträde ur Småkom.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunchef, MOB

Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2020.48/00

Fastställande av avtal om samverkan i gemensam miljö- och bygg-
nämnd

Malå och Norsjö kommuner bildade 2011 en gemensam miljö- och 
byggnämnd. Kommunfullmäktige i Malå beslutade 2019-12-02, § 166 
att fastställa ett nytt samverkansavtal.

Kommunfullmäktige i Norsjö kommun har ännu inte fastställt det nya 
samverkansavtalet varför startdatum för avtalets gällande flyttas fram till 
2020-07-01.

Ett tillägg i avtalet är texten:

”I den händelse att avtalet fortsätter löpa med årlig förlängning, ska revi-
dering av avtalet göras minst en gång per mandatperiod.”

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 44/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens beslut, lydande: Sam-
verkansavtalet för Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd fastställs. Kom-
munfullmäktiges beslut 2019-12-02, § 166 upphävs.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Samverkansavtalet för Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd fastställs.

- Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-02, § 166 upphävs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020.45/04

Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma år 2020

I ägardirektivet för Malåbostaden AB, under rubriken Ombud/represen-
tanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges arbetsordning, 
under § 47 Ombud framgår följande.

Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman 
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter 
framgår följande.

Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bo-
lag.

Enligt Malåbostaden AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på ordinarie 
bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorerna

MABO AB, ombud Emil 
Stråhle, representant Ulf 
Oskarsson
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

10. Val av revisor och revisorsersättare

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 45/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, lydande: In-
struktioner för ombud till bolagsstämman för Malåbostaden AB lämnas 
på punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

12) senast fastställda Resepolicy antas

senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen antas.

BESLUT enligt kommunstyrelsens förslag

- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malåbostaden AB läm-
nas på punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

25



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

12) senast fastställda Resepolicy antas

senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen antas.

-----

26



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2020.40/04

Instruktion för ombud inför Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstäm-
ma 2020

I ägardirektivet för Malå Energi- och Industri AB, under rubriken Om-
bud/representanter för bolagsstämman samt i kommunfullmäktiges 
arbetsordning, under § 47 Ombud framgår följande.

Ombudet ska vid första fullmäktigesammanträdet efter bolagsstämman 
lämna en rapport om resultatet av bolagsstämman.

I kommunfullmäktiges arbetsordning, under § 1 Fullmäktiges uppgifter 
framgår följande.

Fullmäktige fastställer ombudsinstruktioner för helägda kommunala bo-
lag.

Enligt Malå Energi- och Industri AB:s bolagsordning, § 13 Ärenden på 
ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behand-
ling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justerare

5. Godkännande av dagordning 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-
mannarevisorernas granskningsrapport

8. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

MENI AB, ombud Åke 
Wallgren, representant 
Stefan Lundgren
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevi-
sorerna

10. Val av revisor och revisorsersättare

11. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Kommunstyrelsens protokoll, § 46/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V):  Instruktioner för ombud till bolagsstämman för 
Malå Energi- och Industri AB lämnas på punkterna 8 och 12: 

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
beviljas

12) senast fastställda Resepolicy antas

senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen antas

tid- och aktivitetsplan för arbetet med ägardirektivet: ”Bolaget har 
till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring utvecklas till 
att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun” redovisas till 
kommunfullmäktige 201026.

BESLUT 

- Instruktioner för ombud till bolagsstämman för Malå Energi- och In-
dustri AB lämnas på punkterna 8 och 12:

8 a) resultat- och balansräkning fastställs

8 b) disposition av bolagets resultat fastställs
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

8 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktö-
ren beviljas

12) senast fastställda Resepolicy antas

senast fastställda Styrprinciper för budget- och uppföljningspro-
cessen antas

tid- och aktivitetsplan för arbetet med ägardirektivet: ”Bolaget har 
till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring utvecklas till 
att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun” redovisas till 
kommunfullmäktige 201026

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Rickard Vesterlund, löner, Jan 
Bergström, MENI, MABO 

Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2020.65/11

Avsägelse av uppdragen som lekmannarevisor i Malåbostaden AB 
samt Malå Energi- och Industri AB

Rickard Vesterlund (S) avsäger sig uppdraget som lekmannarevisor i 
Malåbostaden AB samt Malå energi- och Industri AB.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Avsägelsen godkänns.

BESLUT

- Avsägelsen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Sofia Svahn, löner, Jan B, bou,

Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2020.69/11

Avsägelse av politiska uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt 
barn- och utbildningsnämnden

Sofia Svahn (V) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunstyrel-
sen samt barn- och utbildningsnämnden. 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 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Anna-Stina Bergström, löner, 
Jan B

Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr 2020.70/11

Val av ersättare i kommunstyrelsen för tiden t o m 2022-12-31

Kommunfullmäktige har att välja en ny ersättare i kommunstyrelsen 
efter Sofia Svahn (V).

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Anna-Stina Bergström väljs till ersättare i kom-
munstyrelsen för tiden t o m 2022-12-31.

BESLUT

- Anna-Stina Bergström (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för ti-
den t o m 2022-12-31

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KFN

Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2020.35/09

Medborgarförslag om off-seasonanvändning av ishallen - anmälan

Andreas Lundin har inlämnat ett medborgarförslag om att ishallen öpp-
nas för kostnadsfri inlinesåkning, tennis, etc då betongplattan normalt 
inte används. Medborgarförslaget lyder:

Jag föreslår att vi öppnar upp ishallen för kostnadsfri inlinesåkning, ten-
nis etc då betongplattan normalt inte används. Nackdelen är att färgen 
kommer att slitas ut men där vet jag att hockeysektionen kan ta på sig 
att både skaffa färg och måla om. Det kommer att tillkomma en kostnad 
för belysning och den får vägas upp mot nyttan av att ha ett sommaral-
ternativ för ishallen.

Motivering

Då ishallen haft en begränsad funktion och tillgänglighet de senaste 
åren, dock inte innevarande säsong då det verkar ha fungerat väl, så 
vore det en fin gest mot de berörda om detta gick att ordna. Det är slö-
seri med resurser att en anläggning bara används delar av året om möj-
lighet finns till utökat nyttjande.

Kommunfullmäktige har att besluta om till vilken nämnd/styrelse med-
borgarförslaget ska överlämnas för beredning eller beslut.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Mikael Abrahamsson (S): Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.

BESLUT

- Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för be-
slut.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 41

Ordföranden informerar

Ordföranden berättar om sitt uppdrag att informera om arbetet med den 
nya politiska organisationen. Man jobbar även med den nya tjänste-
mannaorganisationen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunfullmäktige 2020-04-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 42

Redovisning av meddelanden

Trepartens renhållningsnämnd Protokoll 2020-03-10

Länsstyrelsen Norrbotten Inspektion hos den gemensamma 
Överförmyndarnämnden för Skellef-
teå, Norsjö, Malå, Arvidsjaur och 
Arjeplog

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Joacim Eliasson (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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