MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-26

Sammanträdesdatum

1

Plats och tid

Kommunförvaltningen, torsdagen den 26 september, kl. 08.00-11:20

Ajournering

08:00-09:00 studiebesök Kulturskolan
09:00-09:30 gruppmöten
09:30-10:25 Studieförbunden informerar

Beslutande

Jakob Stenlund (S)
Ruth Hällsten (ML)
Tomas Bergqvist (S)
Kent Lindsköld (V)

Ledamöter

Övriga deltagande

Gunnar Harr, kultur- och fritidschef
Nina Olofsdotter, nämndssekreterare
Maria Larsson, enhetschef kultur §§ 30-32
Karin Stenlund, förstebibliotekarie §§ 39-40

Tjänstemän

Övriga
Utses att justera

Rut Hällsten (ML), ersättare Kent Lindsköld (V)

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen den 26 september 2019, kl. 11:30

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

30 - 42

Nina Olofsdotter
Ordförande

Jakob Stenlund (S)
Justerande

Rut Hällsten (ML)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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§ 30
Fastställande av dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Dagordningen fastställs med följande ändringar; ny
punkt – Konsekvensanalys Ny politisk organisation läggs till
dagordningen.
BESLUT
-

Dagordningen fastställs med följande ändringar; ny punkt –
Konsekvensanalys Ny politisk organisation läggs till dagordningen.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-26

Sammanträdesdatum

§ 31

Blad nr

3

Dnr 2019.47/04

Delårsrapport, januari-augusti 2019 - Kultur- och fritidsnämnden
Delårsrapporten redovisas i nämnden.
Kultur- och fritidsavdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för
tiden januari - augusti år 2019 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Kultur och fritidsnämnden har under januari-augusti 2019 skött sin
ekonomi bra. Återhållsamhet har gällt i alla verksamheter. Vi ligger på
88 % av budget för perioden och bedömningen är att om inget
oförutsett inträffar så ska Kultur och fritidsnämnden klara budget 2019.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-09-16.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Delårsrapporten för tiden januari-augusti 2019 för
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde godkänns.
Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för delgivning/meddelande.
BESLUT
-

Delårsrapporten för tiden januari-augusti 2019 för kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde godkänns.

-

Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för delgivning/meddelande.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, KS/KF, Lina Dahlbäck

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Blad nr

4

Dnr 2019.56/80

Ny politisk organisation – konsekvensanalys kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 48 att en politisk
beredningsgrupp får i uppdrag att utreda en ny politisk organisation.
Ärendet har beretts i kommunstyrelsen och slutgiltigt beslut fattas i
kommunfullmäktige 2019-10-21.
Förslag till beslut innebär att det 2020-07-01 bildas tre utskott under
kommunstyrelsen; allmänna utskottet, sociala utskottet och
utbildningsutskottet. De befintliga nämnderna; omsorgsnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden upphör 202007-01.
I Kultur- och fritidsnämndens enhetsövergripande samverkansträff med
fackliga representanter 2019-09-23, så lyftes denna fråga. Oron över
vad beslutet innebär för nämndens verksamheter och personal är stor.
Beredningsgruppen har inte kontaktat kultur- och fritidsnämnden eller
fackliga representanter för att inhämta information, konsekvensanalyser
eller låtit verksamheten få yttra sig i frågan. Mötet beslutade därför att
nämnden själva gör en konsekvensanalys utifrån den information som
finns tillgänglig och delger den till kommunfullmäktige innan de fattar
beslut i ärendet.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Informationen noteras. Kultur- och fritidschefen
ansvarar för att sammanställa en konsekvensanalys över nämndens
verksamhetsområde som sedan delges kommunfullmäktige.
BESLUT
-

Informationen noteras.

-

Kultur- och fritidschefen ansvarar för att sammanställa en
konsekvensanalys över nämndens verksamhetsområde som sedan
delges kommunfullmäktige.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Blad nr
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Dnr 2019.31/00

Interkontrollplan
Kultur och fritidsnämnden har beslutat om Intern kontrollplan som ska
redovisas årligen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska redovisa
denna i mars varje år till Kommunfullmäktige.
Kultur och fritidschefen har i frånvaro av enhetschef fritid att följa upp att
fordonsregler följs. Centralt beslut finns att alla nämnder ska följa upp
bränsleförbrukning.
För tertial två finns inga anmärkningar att finna i förbrukningen av
avdelningens fordon. Hyrbilsverksamheten har en förbrukning på drygt
0,5 l/mil och pickuperna som används i skidanläggning och parker har
en förbrukning på 1,21- 2,28 l/mil. Den relativt höga förbrukningen ska
ses mot bakgrund av att de körs på lågväxel vid snösprutning inne i
anläggningen. Detta ger hög förbrukning och få mil som dock sjunker
under sommaren. Pistmaskinen som inte ingår i kontrollunderlaget har
en förbrukning på 30l/tim och har inte förändrats nämnvärt sedan mars
månad som redovisades i föregående tertial. Vad som kan nämnas för
övrigt är att våra dieseldrivna gräsklippare har en förbrukning på mellan
2,0 och 3,0 l/tim.
Övriga kontrollpunkter som är att nämnds beslut följs upp gällande
genomförande av fattade beslut, och även jämställdhetsperspektiv i
fattade beslut återkommer i verksamhetsberättelsen.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-09-16.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Informationen godkänns.
BESLUT
- Informationen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Blad nr
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Dnr 2019.41/80

Ledningsfunktion
Kultur- och fritidschefen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
(2019-05-23 § 27) att se över ledningsfunktionen gällande
arbetsuppgifter och ansvar. Utredningen skulle redovisas i
septembernämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 48 att en politisk
beredningsgrupp får i uppdrag att utreda ny politisk organisation. Utifrån
beredningsgruppens förslag har nu kommunstyrelsen initierat ett
ärende om ny politisk organisation inom Malå kommun (Dnr
2019.79/00). Där föreslås omsorgsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden att upphöra 202007-01. Slutgiltigt beslut om ny politisk organisation beslutas i
kommunfullmäktige 2019-10-21.
Utredningen om ledningsfunktionen i kultur- och fritidsnämnden skjuts
därmed upp till dess att beslut gällande ny politiskt organisation är fattat
i fullmäktige.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-09-16.
Se Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-05-23 § 27.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Informationen noteras.
BESLUT
-

Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-26

Sammanträdesdatum

§ 35

Blad nr

7

Dnr 2019.51/00

Revision av arbete med dataskyddsförordningen Malå kommun
Som en del i arbetet med att vara dataskyddsombud för en myndighet
ingår att utföra kontroll och revision av följsamheten gentemot dataskyddsförordningen. Därför har Isak Nygren/Skellefteå kommun, Malå
kommuns dataskyddsombud, genomfört en revision av arbetet med
efterlevnad av bestämmelserna i dataskyddsförordningen i Malå
kommun.
Metoden för granskning har varit att tillsammans med den
kommunsekreteraren för dataskyddsförordningen som är utsedd av
Malå kommun med flera, gå igenom och granska den dokumentation
och information som finns tillgänglig i form av beslut och
beslutsunderlag, informationsunderlag och styrdokument.
Malå kommun har i stort följt de anvisningar som de fått av kommunens
dataskyddsombud för arbetet med GDPR. Trots detta finns det ett antal
förbättringar som behöver vidtas när det gäller kvaliteten och omfattningen av registerförteckningen, eventuella omförhandlingar av personuppgiftsbiträdesavtalen och rutiner för personuppgiftsincident. I revisionen finns en mer detaljerad beskrivning av vad som behöver förbättras.
Avdelningschefen har på delegation att godkänna förändring av behandling av personuppgifter.
BESLUTSUNDERLAG
Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2019-09-17.
Se inkommen handling, revision 2019-08-14.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Informationen noteras.
BESLUT
-

Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Inger Selin

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-26

Sammanträdesdatum

§ 36

Blad nr

8

Dnr 2019.55/80

Redovisning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018
Malå kommun avsätter varje år pengar för att stödja föreningar inom
kommunen. Föreningsbidraget består i tre delar; aktivitetsbidrag,
anläggningsbidrag och lokalbidrag. Regler och riktlinjer för bidragen är
fastställda av kultur- och fritidsnämnden.
Utfall
Total utbetalning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018 blev
158 251 kr.
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Justeringsmännens sign
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Beslutsexpediering
Nina O

2017

2018
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kr
Lokal
Anläggning
Aktivitet
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

95 268

66 486

81 015

71 912

78 576

59 755

104 313

127 703

136 433

134 633

51 500

40 270

73 262

59 948

66 017

103 159

100 664

58 226

272 843

254 137

283 465

309 704

230 740

158 251

Antalet redovisade aktivitetstimmar har minskat kraftigt från de tidigare
åren. Bland annat har ridklubben bara haft verksamhet under de första
månaderna och då i liten omfattning. De hade ingen verksamhet alls
under hösten. Aktivitetstimmar hos Malå IF har generellt minskat även
där.
I anläggningsbidraget finns bl.a. skidspår, fotbollsplaner, rastplatser
osv.
Lokalbidraget innebär att föreningarna kan återsöka 12 % av styrkta
kostnader. Främst söker föreningar för bidrag för hyra, elkostnader,
försäkringar och mindre underhåll av ägda/hyrda fastigheter (ex
byalokaler).
Utbetalningen av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2018 har följt
reglerna för föreningsbidrag och ansökningarna har bedöms likvärdigt
efter detta. Bidragen som helhet gynnar både flickor/kvinnor och
pojkar/män, och främjar föreningslivet och levande byar i kommunen.
Verksamhetsansvarig för fritidsverksamheten har på delegation beslutat
om tilldelningen av föreningsbidraget, som anslås på verksamhet 300 –
Allmän fritidsverksamhet
BESLUTSUNDERLAG
Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2019-09-18.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Redovisningen godkänns.
BESLUT
-

Redovisningen godkänns

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Nina O

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-26

Sammanträdesdatum

§ 37

Blad nr

10

Dnr 2019.46/80

Redovisning av bidrag till studieförbunden för verksamhetsåret 2018
Malå kommun avsätter varje år pengar för att stödja studieförbund
verksamma inom kommunen. Bidraget består av två delar; volymbidrag,
80 % och kulturbidrag 20 % av den totala summan, som för
verksamhetsåret 2018 var 100 000 kr.
Studieförbund som är anslutna till bransch- och intresseorganisationen
Studieförbunden, samt har lokal och verksamhet i Malå kommun, är
berättigade att söka bidraget.
Sex stycken studieförbund inkom med ansökan för verksamhetsåret
2018. Två studieförbund blev beviljad bidrag utifrån gällande regler;
ABF och Vuxenskolan.
Utfall
Bidrag studieförbund, kr 2013-2018
160 000 kr
140 000 kr
120 000 kr
2013
2014
2015
2016
2017
2018

100 000 kr
80 000 kr
60 000 kr
40 000 kr
20 000 kr
0 kr
ABF
2013

SV
2014

2015

2016

2017

2018

ABF

142 437 kr

98 174 kr 114 356 kr

84 568 kr

56 133 kr

56 936 kr

SV

129 736 kr

84 726 kr

59 198 kr

43 867 kr

43 064 kr

80 308 kr

Diagrammet nedan visar antalet volymtimmar.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Nina O
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Folkbildningsrådets sammanställning av utfall för 2017
Folkbildningsrådets sammanställning av Sveriges kommuners bidrag till
studieförbund för verksamhetsår 2017 visar att det genomsnittliga
bidraget per invånare var 28,40 kr. Malås genomsnittliga bidrag blev
64,1 kr/invånare och blev därmed 14:e bästa kommun i Sverige. Högsta
anslaget i Sverige låg på 141 kr/invånare.
Bidragets genomsnitt per invånare påverkas av de beslut som
kommunen fattar om bidragets storlek, men också av minskning/ökning
av befolkningstalet i respektive kommun.
(Folkbildningsrådet sammanställningen för utfall 2018 kommer senare
under året).
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Nina O

Utdragsbestyrkande
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Antalet totala studietimmar för verksamhetsåret 2018 hos godkända
studieförbund är likvärdigt med tidigare år. Mestadels kvinnor deltar i
studietimmarna och önskvärt är om studieförbunden jobbar mer för ett
jämställt deltagande mellan flickor/kvinnor, pojkar/män.
Bidraget beräknas ut procentuellt utifrån det genomsnittliga antalet
studietimmar från de senaste två åren. Summan till varje studieförbund
kan därigenom ändras från år till år, beroende på antalet studietimmar
och hur många studieförbund som är bidragsberättigade.
BESLUTSUNDERLAG
Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2019-09-06.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Redovisningen av bidragen till studieförbund för
verksamhetsåret 2018 godkänns.
BESLUT
-

Redovisningen av bidragen till studieförbund för verksamhetsåret
2018 godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Nina O

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-26

Sammanträdesdatum

§ 38

Blad nr
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Dnr 2019.50/00

Redovisning av nämndsärenden januari- juni 2019
Kultur- och fritidsnämnden önskar regelbunden uppföljning av
nämndsärenden.
43 ärenden är registrerat i kultur- och fritidsnämndens diariesystem
under januari till juni 2019. I dessa ärendens så har nämnden tagit 29
beslut.
Vid slutet av augusti så finns det 3 stycken ärende som fortfarande är
pågående:
Dnr:
KFN
2015.42/86

Ärende:
Byte av lokaler –
Malå kulturskola

KFN
2016.22/80

Reklamskylt i
Tjamstanbackarna.

KFN
2018.51/87

Utredning av
synliggörande av
den skogssamiska
kulturen i Malå

Anmärkning:
Pågående, kulturskolan byter
lokaler under hösten. Återstår
bl.a. en del arbete i lokalerna
samt åtgärder gällande
trafiksäkerhet.
Inget nytt pris finns. Inte aktuellt
att lyfta frågan igen förrän vi vet
om vi ska fortsätta driva
anläggningen eller om den säljs.
Ärendet har skickats vidare till
KS, som i sin tur har
återremiterat ärendet tillbaka till
KFN för vidare utredning.

Inga medborgarförslag som rör nämndens verksamhetsområde har
inkommit under våren 2019.
Ärendelistan samt protokoll finns även att hitta på kommunens hemsida
Kultur- och fritidsnämnden bedöms jobba aktivt med sina ärenden inom
nämndens verksamhetsområden. De ärenden som dragit ut på tiden,
beror till stor del på att invänta beslut/besked från andra
avdelningar/verksamheter.
BESLUTSUNDERLAG
Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2019-09-16.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr
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MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-26

Sammanträdesdatum

Blad nr

14

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Redovisningen godkänns.
BESLUT
-

Redovisningen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Blad nr

15

Dnr 2019.48/88

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2020-2022
I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek.
Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS 2013:801), som
innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Lagen
fastslår bl.a. att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek och
att kommunerna ansvarar för folkbiblioteken.
Skolbiblioteken ingår i det allmänna biblioteksväsendet, som styrs av
bibliotekslagen. Skolbiblioteken styrs även av skollagen (2010:800),
som säger att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek”. Enligt skollagens förarbeten ska skolbiblioteket vara "en
gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. (Prop.
2009/10:165 s. 284) För skolbiblioteket i Malå ansvarar kommunen.
Bibliotekslagen fastslår även att ”kommuner och landsting ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. Med
biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans
antagen plan för viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked
om verksamhetens inriktning och omfattning. Den är också så utformad
att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens
överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan.
(Kulturutskottet DS 2003:66, s. 112).
Biblioteksplanen omfattar all biblioteksverksamhet i Malå kommun och
gäller 2020-2022. Biblioteksplanen bedöms bidra till en jämställd och
väl fungerande biblioteksverksamhet i kommunen.
BESLUTSUNDERLAG
Se Maria I Larssons tjänsteutlåtanden 2019-09-16.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jakob Stenlund (S): Biblioteksplanen 2020-2022 för Malå kommun
antas.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE
-

Biblioteksplanen 2020-2022 för Malå kommun antas.

----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Förste bibliotekarie, Maria I Larsson
KS/KF

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.49/88

Uppföljning biblioteksplan 2017-2019
Kommunfullmäktige antog 2016-11-28 (§80) Malå kommuns
Biblioteksplan för åren 2017-2019. Detta är en uppföljning på delar av
de nyckeltal som föreslogs användas vid uppföljning.
Nyckeltal kan användas för att följa upp biblioteksverksamheten och för
att följa utvecklingen över tid som en del i verksamhetens
kvalitetsarbete. Nyckeltal möjliggör även jämförelser mellan kommuner.
En del av nyckeltalen, som redovisas i bilaga, sammanfaller med de
nyckeltal för biblioteksverksamhet som används när Kungliga biblioteket
samlar in och sammanställer Sveriges officiella statistik på uppdrag av
regeringen varje år.
Rätt använda är nyckeltal ett bra verktyg som år efter år kan användas
för snabb indikation på utvecklingen av biblioteket. Det är viktigt att
redovisningen av nyckeltal kompletteras med information om faktorer
som påverkat utvecklingen av talen.
Utifrån redovisade nyckeltal i bilaga är vår bedömning att
Biblioteksverksamheten i Malå kommun sammanfattningsvis har
uppnått målen och bedrivit den verksamhet som biblioteksplanen för
aktuell period prioriterade. De större avvikelser som går att urskilja har
naturliga förklaringar i form av digitalisering och utveckling av e-tjänster
samt personalomsättning. Biblioteksverksamheten i Malå kommun
bedöms ha en god utveckling. I samband med att förslag till
Biblioteksplan för Malå kommun 2020-2022 arbetas fram kommer
samma nyckeltal som finns i Sveriges officiella biblioteksstatistik att
föreslås.
BESLUTSUNDERLAG
Se Karin Stenlunds tjänsteutlåtande 2019-09-16.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jakob Stenlund (S): Informationen noteras.
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE
-

Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Förste bibliotekarie, Maria I Larsson,
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.52/00

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 2019
- Malå Dragspelsklubb beviljas 3 000 kr
- Släppträsk Intresseförening beviljas 3 000 kr
- Somaliska föreningen avslås

Gunnar Harr

Ansökan om bidrag till studieförbund
- ABF beviljas 56 936 kr
- Studieförbundet Vuxenskolan
beviljas 43 064 kr

Gunnar Harr

Sommarlovsaktiviteter
- Far out pranksters beviljas 24 019 kr
- Far out pranksters beviljas 3 000 kr

Gunnar Harr

Revidering av attestförteckningen

Gunnar Harr

Ansökan om kulturbidrag-utvecklingsbidrag
Gunnar Harr
- Malå teaterförening beviljas 40 000 kr
- Malåbygdens kulturförening beviljas 45 000 kr
- Malå hembygdsförening beviljas 10 000 kr
- Malå Atletklubb avslås.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
BESLUT
-

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-26

Sammanträdesdatum

§ 42

Blad nr

18

Dnr 2019.15/00

Redovisning av meddelanden

KommunstyrelsenMalå kommun

Dnr 2019.104/83
Målbild, handlingsplan, tidplan,
finansiering samt arbetstid –
utredning simhall.
Dnr 2019.94/14
Malågala med utdelning av
utmärkelser, som avslutas på
temaveckan Här finns jobben och
möjligheterna, 2019.
Dnr 2019.136/04
Redovisning av åtgärder för att
uppnå en budget i balans –
nämnderna.

Kommunfullmäktige –
Malå kommun

Dnr 2019.116/04
Fastställande av Principer för
internprissättning, lokaler och
investeringar

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Redovisningen av meddelanden godkänns.
BESLUT
-

Redovisningen av meddelanden godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

