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2022-03-14 
 
Godkännande av dagordning § 1 
 
Information om ny politisk organisation § 2 
 
Avsättning av investeringsmedel – Utredningar av äldreboenden, simhall, samordnad   
fastighetsförvaltning samt tillagningsköket Grytan § 3 
 
Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 § 4 
 
Antagande av nytt reglemente för Trepartens renhållningsnämnd § 5 
 
Fastställande av taxor inom förskola och fritidshem § 6 
 
Anmälan – Medborgarförslag om gatubelysning i Adak § 7 
 
Avsägelse av politiskt uppdrag i valnämnden samt kommunfullmäktiges valberedning  § 8 
 
Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14  § 9 
 
Val av ledamot i valnämnden för tiden t o m 2022-12-31 § 10 
 
Val av ordförande i valnämnden för tiden t o m 2022-12-31 § 11 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsintegrering § 12 
 
Redovisning av meddelanden  § 13 
 
2022-04-25 
 
Godkännande av dagordning   § 14 
 
Årsredovisning 2021  § 15 
 
Revisionsberättelse för år 2021  § 16 
 
Beviljande av ansvarsfrihet år 2021 för kommunstyrelsen  § 17 
 
Beviljande av ansvarsfrihet år 2021 för Malå/Norsjö Miljö- och byggnämnd  § 18 
 
Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 – Miljö- och byggnämnden  § 19 
 
Ansökan om tilläggsanslag i investeringsbudgetramen 2022 – Miljö- och byggnämnden § 20 
 
Budget 2023 – Budgetförutsättningar 2023  § 21 
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Uppföljning av samtliga planer för internkontroll 2021   § 22 
 
Antagande av taxa för tillsyn enligt lagen om energimätning i byggnader  § 23 
 
Motion om bildande av aktiebolag för Tjamstanbackarna, Laven, husvagns-  
campingen och Malå hotell  § 24 
 
Instruktion för ombud inför Malå Energi- och Industri AB:s bolagsstämma år 2022  § 25 
 
Instruktion för ombud inför Malåbostaden AB:s bolagsstämma år 2022  § 26 
 
Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Meni AB  § 27 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om jämställdhetsintegrering  § 28 
 
Redovisning av meddelanden   § 29  
 
2022-06-27 
 
Godkännande av dagordning  §30 
 
Ny politisk organisation  § 31 
 
Delårsrapport, januari – april 2022 – Malå Kommun  § 32 
 
Budget 2023 – Skattesats 2023  § 33 
 
Budget 2023 – Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 – 2026  § 34 
 
Budget 2023 – Investeringsbudgetram 2023 samt investeringsbudgetplan 2024 – 2026  § 35 
 
Fastställande av ram för nyupplåning under 2023  § 36 
 
Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Ma- 
lå kommun  § 37 
 
Kommunfullmäktiges ställningstagande inför försäljning av fastigheten Svarven 2  § 38 
 
Fastställande av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder samt kommun- 
styrelsen och dess utskott  § 39 
 
Antagande av taxa enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter  § 40 
 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023 – 2026 med tillhörande  
samverkansavtal – Region Västerbotten  § 41 
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Inrättande av delegation för utbildning inom överenskommelsen om samverkan för 
regional utveckling 2019 – 2022 – Region Västerbotten  § 42 
 
Ansvarsfrihet år 2021 för direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap Inland –  
Akademi Norr  § 43 
 
Nytt namn och nya regler för Pensionärs- och handikapprådet  § 44 
 
Visselblåsarfunktion – riktlinjer och rapporteringsfunktion  § 45 
 
Fastställande av anslutningsavgift till Malå kommuns fibernät  § 46 
 
Godkännande av nytt samverkansavtal om renhållning – Region 10  § 47 
 
Övertagande av ägande och ansvar för anläggningarna Entré Malå och Nölviken samt  
revidering av Menis ägardirektiv  § 48 
 
Målsättning med utredning av äldreboenden  § 49 
 
Utbetalning av partistöd 2022 – Vänsterpartiet  § 50 
 
Utbetalning av partistöd 2022 – Liberalerna i Malå  § 51 
 
Utbetalning av partistöd 2022 – Malå Socialdemokratiska arbetarkommun  § 52 
 
Utbetalning av partistöd 2022 – Malålistan  § 53 
 
Slutrapportering av projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR)  § 54 
 
Redovisning av medborgarförslag som inte har beretts färdigt  § 55 
 
Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera om att Malå kommun bör garantera att  
det finns arbetskläder till all förskolepersonal  § 56 
 
Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera angående etablerande av ett så kallat 
utegym i Sjöparken  § 57 
 
Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera angående införande av nolltaxa i inom- 
kommunal kollektivtrafik  § 58 
 
Motion av Lennart Gustavsson (V) med flera angående ökat ungdomsinflytande i  
Malå kommun  § 59 
 
Enkel fråga av Lennart Gustavsson (V) till kommunstyrelsens förste vice ordförande  § 60 
 
Val av ledamot till delegationen för utbildning  § 61 
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Val av ledamot i Malå Energi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie bolags- 
stämma 2023  § 62 
 
Val av vice ordförande i Malå Energi- och Industri AB  § 63 
 
Avsägelse av politiskt uppdrag som ersättare i Malå Energi- och Industri AB  § 64 
 
Val av ersättare i Malå Energi- och Industri AB för tiden t o m ordinarie bolags- 
stämma 2023  § 65 
 
Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden t o m 2022-10-14  § 66 
 
Redovisning av meddelanden  § 67 
 
2022-08-30 
 
Godkännande av dagordning  § 68 
 
Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå- 
Kommun  § 69 
 
Enkel fråga av Petter Hultdin (V) till Menis ordförande  § 70 


