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Kommunförvaltningen torsdagen den 8 november, kl. 09.00-10:20.

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Roger Johansson (S)
Siv Stenberg (V)

Tjänstgörande ersättare

Rut Hellsten (ML) ersätter Börje Stenlund (ML)
Östen Lundqvist (L), ersätter Stefan Lundgren (L)
Jakob Stenlund (S) ersätter Sigbritt Stenlund (S)

Övriga deltagande
Tjänstemän

Gunnar Harr, Kultur- och Fritidschef
Inger Selin, vik enhetschef Kultur
Nina Olofsdotter, sekreterare
Susanne Stenberg, vik sekreterare

Utses att justera

Siv Stenberg (V), ersättare Östen Renström (L)

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen tisdagen den 13 november kl. 09:00.

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§§ 48-59

Susanne Stenberg
Ordförande

Roger Johansson (S)
Justerande

Siv Stenberg (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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§ 48
Fastställande av dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Dagordningen fastställs med följande ändringar.
Punkten övriga frågor utgår. Tillägg av ärende Ekonomirutiner camping
som punkt 12.
BESLUT
- Dagordningen fastställs med följande ändringar. Punkten övriga
frågor utgår. Tillägg av ärende Ekonomirutiner camping som punkt
12.
-----
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Dnr 2018.4/00

Verksamhetsinformation
Verksamhetsansvarig för kultur, Inger Selin informerar om:
Forum
Har hyrts ut frekvent under året, dock inte så många gånger under
sommarmånaderna.
Allmän kultur
Under perioden har 11 snabbkulturbidrag handlagts och beviljats och 2
st ansökningar om särskilda ändamål har handlagts och beviljats, se
delegationsbeslut.
Fritidsgården Kosmos
Utöver basverksamheten så har flertalet aktiviteter ägt rum under
perioden, bland annat:
- Disco
- Resa till Boda Borg i samarbete med Svenska Kyrkan
- Bio i samarbete med Sagabiografen i Adak
- Inom dagverksamheten arbetar vi med kamratstödjargruppen
och tobaksfri duo
- Studiecirkel Säker tjej startad, dock svår att genomföra pga
tidsbrist för eleverna.
- Polisbesök
- Under höstlovet planeras resa till BodaBorg och badresa till
Örnsköldsvik
Alla kommuner har kunnat söka bidrag för att öka tillgängligheten och
kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet
för ungdomar från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor) vilket vi beviljats även till Malå, med en summa av
39 000 kr. Vi planerar vad vi ska göra för pengarna då de måste
användas innan årsskiftet.
Översikt av åldersgränserna har gjorts.
Under perioden har det nya projektet Kosmos hela dagen startat och
fungerat bra.
Malå Turistinformation
Utöver mottagande av gäster över framförallt telefon och e-post har
arbetet på Malå turistinformation under perioden fokuserats till
insamling- och uppdatering av information inför ny säsong. Inom INTILL
projektet har handlingsplan upprättats som bland annat omfattar framtagande av flaggor inför sommaren 2018 samt arbete för ökad exportJusteringsmännens sign
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mognad.
Malå turistinformation har under perioden också tillfälligt hanterat både
bokningsförmedlingen och nyckelhantering för våra kultur- och
fritidslokaler.
Malå Bibliotek
Utöver drift av basverksamheten och grunduppdraget har Malå bibliotek
under perioden startat upp 2 projekt, ”Stärkta bibliotek” och ”Språkutveckling”. Det ena projektet har bibliotekarie Malin på 20 % och på det
andra projektet har Eva-Maria Biström anställts på 20 % under 1 års tid.
Under 2018 har biblioteket inom ramen för V8-samarbetet lanserat en
ny hemsida www.v8biblioteken.se samt ljudboksappen Biblio där alla
som har lånekort kan logga in och lyssna gratis på ljudböcker.
V8-biblioteken har inlett ett samarbete över gränsen med den sydsamiska bokbussen i Norge för att utveckla nya metoder för biblioteksservice till den samiska befolkningen.
Bibliotekspersonalen i Malå deltar i ett digitalt kompetenslyft för landets
alla folkbibliotekarier.
Skolbiblioteket erbjuder under 2018:
- Intensivsatsning språk och läsfrämjande verksamhet
- Sökkritik, introducera och informera
- Bibliotekskunskap
- Bokattacker
- Sagostunder förskola under loven
- Läsfrämjande verksamhet elevens val
Under perioden januari-oktober har flertalet kultur- och läsfrämjande
aktiviteter ägt rum, många i samarbete med andra. Se exempel nedan:
- Utställning: Känner du igen dig? Fotomontage P-O Bergström
- Pippi-tema, Fritids Solstrålen
- Samtalscafé, Me too
- Utställning: Aldrig mer! Om folkmord
- Teater: Var är mamma? Förskolan 2-5 år
- Föreläsning: Alla tiders Malå, kockorna i skogsbruket
- Bibliotekslördag, Sagotema
- Bokcirkel, ”Västerbottensförfattare”
- Skaparverkstad på sportlovet
- Quizpromenad på sportlovet
- Serieverkstad på sportlovet
- Decoupage på sportlovet
- Föreläsning: Malå WoW, Kvinnojouren i Lycksele
- Påsklovskul på biblioteket
- Minecraftdag
- Mobilkurs för seniorer
- Fröbytardagar
Justeringsmännens sign
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Högläsning på biblioteket, för Regnbågen
Teater: ”Viskningar” åk 6 + 7
Dialektkväll, alla tiders Malå Kommun
Världsboksdagen, en bok i gåva till alla barn som besöker
biblioteket
Invigning av nya foajén, invigningstal av kommunalrådet
Teater: ”Vara vänner” F-klass och åk 1
Teater: ”I´m purple Bitch” Åk 8, 9, Gy IA, Gy SI
Minoritetsvecka med utställningar
Filmvisning nationella minoriteter, åk 4, 5
Stickcafé
Boksamtal, Gy IA
Författarbesök Åke Lundgren, Gy IA
Filmvisning, Gy IA
Teater: “Svärdsfisken” åk 4, 5
Skrivarträffar, Umenejdens skrivare
Utställning: Kända byggnader, åk 5
Bokbord under beredskapsveckan
Elevens val, decoupage, åk 4-6
Sommarboken 7-13 år
Tipsfråga + bokpriser för äldre, på sommarfröjd på torget
Inför valet 2018: kom och träffa dina politiker
Bokattacker åk 4
Sagoläsning, fritids
Utställning: Renen i världen
Besök av fristadsartisten Basam Jamal för studerande på SFI
Kvällsarrangemang ”Från Mosul till Umeå” fristadsartisten
Basam Jamal spelar klarinett och berättar
Bokcirkel ”Röster i Västerbotten”
Författarbesök: Anki Edvinsson
Utställning: Kaleidoskops poesiträd från kulturnatta
Föreställning: ”Musik och komik” Göran Forsell och Michael
Boman
Giälla café – samiskt språkcafé
Föreläsning: Alla tiders Malå, pionjärtiden när människorna
kom till norra Skandinavien, Olof Östlund
Giälla café – samiskt språkcafé, Ann-Charlotte Sjaggo berättar
om ortsnamn
Giälla café – samiskt språkcafé, Anna Stina Svakko, hur tyder
man gamla fotografier utifrån slöjden?
Boksamtal åk 8
Filmvisning

Malå Kulturskola
Regelbunden verksamhet med individuell undervisning i film och musik
har skett löpande under perioden, det har genomförts 3 konserter varav
den sista var 24/10, förberedelser inför julkonsert är i full gång.
Justeringsmännens sign
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I projektverksamheten har flera olika verksamheter bedrivits. Genom
bidraget från Statens kulturråd stärker vi upp musikundervisningen med
särskild fokus på nya målgrupper/elever.
Ett nytt projekt kallat MK3D har beviljats, 204 600kr inför läsåret
2018/2019 och startar senhösten 2018, efter att material beställts och
allt är planerat.
Under perioden har vi ansökt om nytt projekt inom ramen för
Filmkulturell verksamhet, vi inväntar beslut.
Under perioden har bidraget från Statens kulturråd slutredovisats.
Studieförbund
Under perioden har dialog har förts med både ABF Mitt i Lappland och
Studieförbundet Vuxenskolan rörande kommande besparing, tankar om
framtiden och gemensamma aktiviteter har berörts.
Kultur- och fritidschef Gunnar Harr informerar om:
Rekryteringar
Verksamhetsansvarig ej rekryterad ännu.
Även på driftsidan så saknas personal i backen. För att kunna tillverka
snö så behövs fyra personer, idag saknas två. Rekrytering pågår.
Backen
10 dec planeras bamsebacken vara klar och en vecka senare en
nedfart från toppen. Vädret styr dock. I år har vädret inte varit på vår
sida med mycket milt väder. Snökanonsanläggningen är provtryckt,
men att testköra den kan man inte göra med detta vädret. Om det milda
vädret fortsätter så kan det bli svårt att hinna öppna på utsatt tid.
Hyrbilar
Med anledning av den utredning kring fordonsrutiner och brister i detta,
inom hela kommunen, så har kommunledningen beslutat att när det
gäller kultur- och fritidsnämndens leasingbilar så tankas mm dessa
endast under dagtid mellan 7-16. Övrig tid så får den som hyr bilen
ombesörja tankning, uppvärmning och städning själva.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Informationen noteras
BESLUT
- Informationen noteras.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2018.56/04

Månadsrapport oktober 2018
Varje nämnd redovisar sin ekonomisk situation till ekonomichef varje
månad förutom vid de ordinarie delårsboksluten. Detta är oktober
månads redovisning.
Min bedömning är att Kultur och fritidsnämndens budget för 2018
kommer att hålla. Det är omöjligt att beräkna exakt då vi har så stor del
av intäkter och utgifter under december månad varje år. Fortfarande
finns en efterdröjning av el och fjärrväme vilket gör att siffrorna för
campingen kommer att försämras jämfört med de i denna ekonomiska
rapport. Det fattas även en del i konteringen mellan backe och camping
vad gäller städning och vaktmästeri, det kommer att göras en justering
av lönekostnader för städning och vaktmästeri.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-10-29.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2018.55/04

Investeringar 2018
På en fråga om Kultur och fritidsnämndens investeringar redovisas
nedan vad som genomförts under 2018
Kultur och fritidsnämnden tog 2018-02-08 beslut om att köpa ut
avdelningens hyrbilar från leasingavtalen som upphörde under
sommaren 2018. Restvärden enligt avtalen var strax under 150 000 kr
och medel till detta äskades hos ekonomiavdelningen som också
godkände utköpet. Utköpen genomfördes under sommaren.
Detta är den enda investeringen som KFN har genomfört 2018.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-10-29.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----
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Dnr 2018.51/87

Utredning om synliggörandet av den skogssamiska kulturen i Malå
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22 § 8 att uppdra till Kultur och
fritidsnämnden att i samverkan med den samiska samrådsgruppen
utreda hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-10-29.
Se Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-22 § 8.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Kultur- och fritidschefen och nämndens presidium
får i uppdrag att i samråd med den samiska samrådsgruppen utreda hur
den skogssamiska kulturen kan synliggöras i Malå.
BESLUT
- Kultur- och fritidschefen nämndens presidium får i uppdrag att i
samråd med den samiska samrådsgruppen utreda hur den
skogssamiska kulturen kan synliggöras i Malå.
-----

Justeringsmännens sign
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Gunnar Harr, Presidiet, Samiska
samrådsgruppen
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Dnr 2018.54/00

Förslag till sammanträdesdagar för Kultur och fritidsnämnden 2019
Belutsärende om sammanträdesdagar för Kultur och fritidsnämnden
2019.
Vi lägger en tidigare nämnd i februari, 7/2, majnämnden styrs av
delårsbokslutet till den 23/5 för att hinna till kommunstyrelsen (KS) och
kommunfullmäktige (KF). Höstens första nämnd blir den 26/9 och styrs
av datumen för delårsbolslut till KS och KF. Våra två sista nämnder
föreslogs till den 7/11 och den 12/12 för att inte ligga allt för nära
varandra i tid. En av dessa två är möjliga att ta bort om nämnden anser
det lämpligt.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-10-29.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Rut Hellsten (ML): Fastställa datum för sammanträdesdagar 2019 till
7/2, 23/5, 26/9 och 12/12.
BESLUT
- Faställa datum för sammanträdesdagar 2019 till 7/2, 23/5, 26/9 och
12/12.
-----

Justeringsmännens sign
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Gunnar Harr, Maria
Larsson/Inger Selin, KS,
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Dnr 2018.53/00

Fastställande av plan för Kultur och Fritidsnämndens internkontroll
2019
Kultur och fritidsnämnden behöver upprätta en Intern kontrollplan (IKP)
som ska redovisas årligen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska
redovisa den i mars varje år till kommunfullmäktige.
Kultur och fritidsnämnden ska peka ut något eller några områden som
ska kontrolleras särskilt varje år. Dessa områden bör inte vara samma
år efter år utan nya områden bör pekas ut varje år. Om behov finns kan
samma område pekas ut flera gånger. Med årets utredningar kring
fordonsregler inom Malå kommun borde ett av områdena inför 2019
vara kontroll och uppföljning av Kultur och fritidsnämndens efterlevande
av fordonsreglerna. Då kultur och fritidsnämnden inte tidigare haft
någon IKP så kan nämnden uppdra åt Kultur och fritidschefen att
kontrollera med kommunstyrelsen hur den ska se ut och presentera ett
förslag till IKP vid nästa nämnd. Vilka områden förutom fordonsregler
som ska kontrolleras beslutar nämnden.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-10-29.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Att uppdra till Kultur och fritidschef att upprätta
förslag till intern kontrollplan i enlighet med kommunstyrelsens regler
och föreslå vilket eller vilka områden som ska kontrolleras.
BESLUT
- Att uppdra till Kultur och fritidschef att upprätta förslag till intern
kontrollplan (IKP) i enlighet med kommunstyrelsens regler och föreslå
vilket eller vilka områden som ska kontrolleras.
-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2018.43/00

Information om Kommunstyrelsens begäran om riktad granskning av
regler för användandet av Malå kommuns fordon, arbetsredskap och
drivmedelskort
Kommunstyrelsen tog beslut om att PWC skulle utreda efterlevnad av
Malå kommuns fordonregler 2018-07-27. Denna utredning redovisades
2018-10-02 i KS.
Utredningen visar att det funnits brister alltifrån politik till tjänstemän till
anställda ute i verksamheterna. PWC:s utredning ligger offentlig på
kommunens hemsida. Beslut togs i KS att fortsatt utreda på personnivå
om missbruk av kommunens fordon och lokaler. Resultat av den
utredningen finns inte klar när detta tjänsteutlåtande skrivs.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-10-29
Se Rapportbilaga PWC 2018-10-29
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
----Protokollsanteckning: Fackliga representanter har under
enhetsövergripande samverkansträffen 2018-11-06 § 9 beslutat att
delge nämndens ledamöter samt kommunchefen, sin oro om de
begränsningarna i service av uthyrningen av hyrbilarna, som ålagts
nämndens personal. Biläggs protokollet.
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Dnr 2015.42/86

Byte av lokal- Malå Kulturskola (f.d. Malå musikskola) (ny rubrik)
Musikskolan - Behov av ändamålsenlig och tillgänglig lokal
Lokalerna som Kultur och fritidsnämnden hyr av KS till verksamheten är
i mycket dåligt skick och klarar inte kraven på tillgänglighet. Det har
under en längre tid pågått planering för att flytta Kulturskolan till gamla
posten där ABF, Malå IF och Kommunal har sina lokaler. Beslut på
detta togs och skulle vara tillgängliga under Vt-2018. Beslutet revs
senare upp då uppsägningstider på tidigare hyresgäster sträckte sig så
långt fram som till 2020. Ersättningslokaler till hyresgästerna skulle
kunna tidigarelägga tömning av lokalerna.
Ett ärende ska upp i KS i november där teknisk avdelning yrkar medel
för att färdigställa ersättningslokaler till ABF. Av de övriga två har även
Kommunal nu anmält intresse för ersättningslokaler medan Malå IF inte
gjort det. Alla tre är uppsagda enligt Teknisk avdelning. En del
oklarheter gällande ljudisolering och anpassning av lokalerna gör att det
inte går att få ett datum för inflyttning för Kulturskolan. Tekniska
avdelningen säger att tidigaste möjliga inflyttning skulle vara under Ht2019. Kultur och fritidsnämnden vill få ett datum faställt för inflyttning
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-10-29
Kultur och Fritidsnämndens protokoll 2018-05-17 §17
Kommunstyrelsen protokoll 2018-02-13 § 8.
Kommunstyrelsen protokoll 2017-11-07 § 155.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-09-21 § 55.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-06 § 182.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-04 § 130
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-09-21 § 49.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-16 § 28.
Kultur- och fritidsnämndens prototkoll 2015-12-09 § 69
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN
Roger Johansson (S): Inflyttningsdatum för Kulturskolan i nya lokaler
fastställs till senast 2019-06-30.
FÖRSLAG TILL BESLUT
- Inflyttningsdatum för Kulturskolan i nya lokaler fastställs till senast
2019-06-30.
----Justeringsmännens sign
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Dnr 2018.57/04

Ekonomirutiner Campingen
Campinggästerna faktureras säsongsavgiften innan säsongsstart under
hösten. Elförbrukningen faktureras två gånger per år; januari och juni.
Ombokning av platsen sker i april.
Nämnden vill säkerställa rutiner hur vi handskas med gäster som ej
betalar sina fakturor i tid.
Förslaget är könsneutralt och ska syfta till att främja och förenkla rutiner
för campingens verksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-11-08.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Campingen ska följa samma ekonomirutiner som
Malå kommun har.
BESLUT
- Campingen ska följa samma ekonomirutiner som Malå kommun har.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpedierin
Gunnar Harr, Ekonomi

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2018-11-08

Sammanträdesdatum

§ 58

Blad nr

15

Dnr 2018.2/00

Redovisning av meddelanden
Jordbruksverket

Dnr 2017-4010
Beslut projektstöd inom lokalt ledd
utveckling. Projektstöd MK3D
beviljas.

Kommunstyrelsen

Dnr 2018.165/00
Fastställande av kommunstyrelsens
sammanträdesdagar år 2019
Dnr 2018-169/04
Upphävande av kommunstyrelsens
beslut – Ekonomistyrning
Dnr 2018.78/04
Bestämmelser om ekonomiska
förmåner

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Redovisning av meddelanden godkänns.
BESLUT
- Redovisning av meddelande godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2018-11-08

Sammanträdesdatum

§ 59

Blad nr

16

Dnr 2018.1/00

Redovisning av delegationsbeslut
Styrelsen/nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt fastställd delgationsförteckning. Dessa beslut ska
redovisas till styrelsen/nämnden. Redovisningen innebär inte att
styrelsen/nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.
Däremot står det styrelsen/nämnden att fritt återkalla lämnad
delegation.
ÄRENDE

DELEGAT

Kulturbidrag/snabbkultur
- Svenska kommunalpensionärsförbundet
Avd 107 beviljas 1 400 kr.

Gunnar Harr

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
BESLUT
- Redovisning av delegationsbeslut godkänns
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

