
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Allmänna utskottet 2021-08-13 (6)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 10.00 - 12.20

Ajournering Kl 11.40 - 11.45 Kaffe

Beslutande Petter Lundström (V)
Ylva Olofsson (S)
Stefan Lundgren (L)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Ebbe Bergstedt, kultur och tekniska enh, § 48
Johanna Näslund, Malå Ridklubb, § 48
Johnny Önnerlöv, VD Meni AB, § 47

Utses att justera Ylva Olofsson, ersättare Stefan Lundgren

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, fredag den 13 augusti 2021, kl 12.40

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 46 - 49
Catrin Björck

Ordförande

Petter Hultdin

Justerande

Ylva Olofsson

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

Organ Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum 2021-08-13

Anslag sätts upp 2021-08-13 Anslag tas ner 2021-09-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Dagordningen godkänns.

BESLUT

- Dagordningen godkänns.

-----
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§ 47 Dnr 2021.125/04

Ansökan om byggnadskreditiv om 4,9 mnkr för finansiering av utveck-
lingsplan för Tjamstan, hotell och stugor - Meni AB

Malå Energi- och Industri AB har inkommit med en ansökan om bygg-
nadskreditiv på 4,9 mnkr. I Malå kommuns reglemente anges att kom-
munstyrelsen kan bevilja byggnadskreditiv upp till 5 mnkr.

Bedömning

Föredraganden bedömer att ett byggnadskreditiv kan medges med tan-
ke på behovet av bl a uppgradering av elsäkerheten, utökning hus-
vagnsplatser, renovering stugor samt nytt liftkortsystem. Dessa åtgärder 
ska ge högre intäkter som ska täcka den kostnad som uppstår med ett 
nytt lån.

BESLUTSUNDERLAG

Meni AB:s protokoll, § 35/21.
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Ylva Olofsson (S): Malå Energi- och Industri AB beviljas ett byggnads-
kreditiv på 4,9 mnkr. En kontinuerlig uppföljning av hur kreditivet an-
vänds och till vad ska redovisas till kommunstyrelsen.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Malå Energi- och Industri AB beviljas ett byggnadskreditiv på 4,9 
mnkr. 

- En kontinuerlig uppföljning av hur kreditivet används och till vad ska 
redovisas till kommunstyrelsen.

-----
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§ 48 Dnr 2021.131/04

Ansökan om investeringsmedel för investering i Malå kommuns ridan-
läggning för utveckling av anläggningen till ett "Inlandets Ridmekka"

Malå Ridklubb har inkommit med en ansökan om att utveckla Malå rid-
anläggning med en större ridbana, domartorn, gäststall samt aktivitets-
området. Projektet är redovisat för kommunpolitiker och tjänstemän 
inom Malå kommun under maj månad och beskrivs som utveckling av 
ett ”Inlandets Ridmekka”.

Projektbeskrivningen anger genomförande, mål och syfte med projek-
tet. För närvarande saknas ett långsiktig drift- eller arrendeavtal med 
löptid minst 10 år, vilket måste beslutas (nuvarande budget sträcker sig 
inte längre än till 2023 där medel är avsatta för verksamheten).

Med tillkommande anläggningar/byggnader krävs en mer detaljerad 
gränsdragningslista för vem som ansvarar för vad och att den ekono-
miska ramen för driften anpassas efter denna. Beträffande skötsel och 
underhåll krävs sannolikt en utökad maskinpark för att underhålla rid-
planer m m, omfattningen inte är definierad i dagsläget. Inventarier, bl a 
hinder för att bedriva träningar och tävlingsverksamhet, behövs sanno-
likt även ses över och omsättas. 

Ekonomi

Kapitaltjänstkostnaden, d v s avskrivningar och internränta, uppgår till 
ca 240 000 kronor första året och måste tillföras driftbudgeten årligen. 
Tillkommande driftkostnader som ska belasta kommunen enligt gräns-
dragningslistan och vad som avtalats i arrendeavtalet måste tillföras. 
Idag är det svårt att sätta något belopp på grund av att detaljerna sak-
nas i underlaget.

Bedömning

Ridanläggningen blir en mer komplett anläggning som bidrar till en sti-
mulerande, utvecklande och rolig idrott. Ärendet i sig bedöms inte vara 
könsneutralt eftersom det främst berör tjejer och kvinnor.

BESLUTSUNDERLAG

Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande.

Ebbe Bergstedt
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Ansökan om investeringsmedel med 2 100 000 kro-
nor för investering i Malå kommuns ridanläggning för utveckling av an-
läggningen till ett ”Inlandets Ridmekka” beviljas under förutsättning att 
övrig finansiering beviljas. Till kommunstyrelsens sammanträde 2021-
08-17 ska föredraganden redovisa uppskattade driftkostnader.

BESLUT

- Till kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-17 ska föredraganden 
redovisa uppskattade driftkostnader.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Ansökan om investeringsmedel med 2 100 000 kronor för investering i 
Malå kommuns ridanläggning för utveckling av anläggningen till ett ”In-
landets Ridmekka” beviljas under förutsättning att övrig finansiering 
beviljas.

-----
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§ 49 Dnr 2021.130/04

Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2022

Allmänna avdelningen har upprättat förslag till investeringsplan för kom-
munstyrelsen 2022.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Hultdin (V): Investeringsplanen för kommunstyrelsen 2022 god-
känns med följande ändring. Investeringsmedel till projektet ”Ridhus 
2 100 000 kronor” tas bort.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Investeringsplanen för kommunstyrelsen 2022 godkänns med följande 
ändring. Investeringsmedel till projektet ”Ridhus 2 100 000 kronor” tas 
bort.

-----
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