
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-08-17 (11)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 11.05

Ajournering Kl 09.15 - 09.25 kaffe
Kl 09.50 - 10.00, 10.05 - 10.15

Beslutande Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V)
Petter Hultdin (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Ylva Olofsson (S)
Jeanette Norberg (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML), § 96 - 100, 102
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Arne Hellsten (ML), § 101

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Ebbe Bergstedt, kultur och tekniska enh, § 99
Anna-Stina Bergström (V), ej tjg ersättare
Charlotte Hultdin (S), ej tjg ersättare, § 96 - 100, 102

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Mikael Abrahamsson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag den 17 augusti 2021, kl 11.50

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 96 - 102
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-08-17

Anslag sätts upp 2021-08-17 Anslag tas ner 2021-09-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2021-08-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 96

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på Malå 
Hotell - Malå Energi- och Industri AB

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på 
Malå Hotell - Malå Energi- och Industri AB

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2021-08-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Malå/Norsjö miljö- och byggavd

Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr 2021.132/00

Yttrande över Malå Energi- och Industri AB:s ansökan om bygglov för 
omfärgning av hotellbyggnad, laven, liftstation samt stugor inom fastig-
heten Enen 5 - Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd

Malå Energi- och Industri AB har hos miljö- och byggnämnden ansökt 
om bygglov för omfärgning av hotellbyggnad, laven, liftstation, samt stu-
gor inom fastigheten Enen 5. Övriga byggnader inom campingområdet 
kräver inte bygglov för omfärgning.

Miljö- och byggavdelningen begär ett yttrande från Malå kommun om 
åtgärden kan tillåtas. Yttrandet ska vara avdelningen tillhanda senast 
2021-08-30.

Bedömning

Föredraganden bedömer att kommunstyrelsen ska yttra sig i detta ären-
de eftersom det blir en förändring av samhällsbilden i Tjamstanområdet.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Kommunstyrelsen tillåter omfärgning av hotell-
byggnad, laven, liftstation samt stugor inom fastigheten Enen 5.

BESLUT

- Kommunstyrelsen tillåter omfärgning av hotellbyggnad, laven, liftsta-
tion samt stugor inom fastigheten Enen 5.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2021-08-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Meni AB, ekonomi

Utdragsbestyrkande

§ 98 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 står det att kom-
munstyrelsen kan bevilja byggnadskreditiv upp till 5 mnkr.

Bedömning

Föredraganden bedömer att byggnadskreditiv kan medges med tanke 
på behovet av bl a uppgradering av elsäkerheten, utökning husvagns-
platser, 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.
Allmänna utskottets protokoll, § 47/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Malå Energi- och Industri AB beviljas ett byggnadskreditiv på 4,9 mnkr. 
En kontinuerlig uppföljning av hur kreditivet används och till vad ska re-
dovisas till kommunstyrelsen.

BESLUT

- 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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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2021-08-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 99 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 och aktivitets-
området. Projektet är redovisat för kommunpolitiker och tjänstemän 
inom Malå kommun under maj månad och beskrivet som utveckling av 
ett ”Inlandets Ridmekka”.

Projektbeskrivningen anger genomförande, mål och syfte med projek-
tet. För närvarande saknas ett långsiktigt 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 ridplaner m m, vilken omfattningen inte är definierad i 
dagsläget.

Inventarier, bl a hinder för att bedriva träningar och tävlingsverksamhet, 
behövs sannolikt 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 p g a att detaljerna saknas i un-
derlaget.

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.
Allmänna utskottets protokoll, § 48/21.

Lina D, Lars G, Ebbe B, 
Malå Ridklubb

5



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2021-08-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ansökan om investeringsmedel med 
2 100 000 kronor för investering i Malå kommuns ridanläggning för ut-
veckling av anläggningen till ett ”Inlandets Ridmekka” beviljas under för-
utsättning att övrig finansiering beviljas. Avskrivningskostnader belastar 
Malå kommun. Ökade driftkostnader belastar Malå Ridklubb.

Jeanette Norberg (S): Ansökan om investeringsmedel med 2 100 000 
kronor för investering i Malå kommuns ridanläggning för utveckling av 
anläggningen till ett ”Inlandets Ridmekka” avslås.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Lennart Gustavssons förslag.

Omröstning begärs.

FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING

Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar ja.

Den som bifaller Jeanette Norbergs förslag röstar nej.

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Ja-röster: Lennart Gustavsson (V), Petter Hultdin (V), Mikael Abra-
hamsson (S), Ylva Olofsson (S), Stefan Lundgren (L) och 
Arne Hellsten (ML).

Nej-röster: Siv Stenberg (V), Jeanette Norberg (S) och Cecilia F Sten-
lund (L).

Med 6 ja-röster och 3 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Lennart Gus-
tavssons förslag.

BESLUT

- 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.

- Avskrivningskostnader belastar Malå kommun. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2021-08-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

- Ökade driftkostnader belastar Malå Ridklubb.

-----

RESERVATION

Jeanette Norberg (S) och Siv Stenberg (V) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2021-08-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Lina Dahlbäck

Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr 2021.130/04

Godkännande av kommunstyrelsens investeringsplan 2022

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

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.
Allmänna utskottets protokoll, § 49/21.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Investerinsplanen för kommunstyrelsen 2022 
godkänns.

BESLUT

- Investeringsplanen för kommunstyrelsen 2022 godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2021-08-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr 2021.133/70

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på Malå 
Hotell - Malå Energi- och Industri AB

Malå Energi- och Industri AB har ansökt om stadigvarande serverings-
tillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § alkohollagen på Malå Hotell. 

För att beviljas stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten tittar 
man på följande kriterier.

 Sökandes lämplighet (8 kap 12 § AL).
 Serveringsställets lämplighet (8 kap 15 § AL).
 Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (8 kap 17 § AL).

Gällande sökandens lämplighet utreder man i första hand vilka perso-
ner i bolaget som anses vara personer med betydande inflytande (PBI). 
I detta ärende har följande personer bedömts vara PBI.

 Roger Oskarsson, ordförande i MENI AB med teckningsrätt.
 Arne Hällsten, vice ordförande i MENI AB med teckningsrätt.
 Johnny Önnerlöv, VD i MENI AB med teckningsrätt.
 Natthalie Selegran, hotellchef.

Ovanstående personer prövas mot remissinstanserna samt måste upp-
visa kunskap i alkohollagen.

Bedömning

En av personerna, som bedömts vara person med betydande inflytan-
de, har inte klarat det kunskapsprov som krävs vid beviljande av stadig-
varande serveringstillstånd till allmänheten. Bedömningen är att denna 
person inte uppfyller kraven för innehav av serveringstillstånd enligt 8 
kap 12 § alkohollagen varvid ansökan ska avslås. 

Vid kommunicering med sökanden 210816 så uttrycktes ett önskemål 
från sökanden att detta ärende, med ovanstående förslag till beslut, 
lyfts i kommunstyrelsesammanträdet 210817 trots att ärendet inte var 
färdigutrett. Detta för att möjliggöra för sökanden att inom kort kunna 
återkomma med ny ansökan om serveringstillstånd på Malå Hotell. 

Handläggaren ser inget hinder till att beslut fattas av kommunstyrelsen 
innan ansökan är utredd i sin helhet, under förutsättning att det är sö-
kandens önskemål. 

Jeanette Norberg, Meni AB
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2021-08-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Jeanette Norbergs tjänsteutlåtande.

JÄV

Arne Hellsten (ML) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Charlotte Hultdin (S) träder in som ersättare. 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Malå Energi- och Industri AB:s (556221-5730) 
ansökan om stadigvarande serveringstillstånd på Malå Hotell avslås.

BESLUT

- Malå Energi- och Industri AB:s (556221-5730) ansökan om stadigva-
rande serveringstillstånd på Malå Hotell avslås.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2021-08-17

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 102

Ordföranden informerar

Gatlysen. Ordföranden menar att gatlysen under september månad ska 
vara tända hela nätterna. Det ska gälla även byarna.

Alkoholtillstånd. Ordföranden menar att om alla nödvändiga underlag är 
på plats ska beslut tas snarast. Det vill säga inte avvakta till kommun-
styrelsens sammanträde 211005.

Telefoni. Telia är kallade till en fysisk träff i Malå med anledning av de 
brister i leverans av tjänster.

Skrotbilar. Beslut om en förordning om bidrag till kommuner för att flytta 
fordonsvrak som ska skrotas. Träder i kraft 210901.

Vandalisering. Oklart vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av 
den nedskräpning och förstörelse som sker i Malå. 

Enskilda vägar. Finns behov av ett akut underhåll. Akuta åtgärder kom-
mer att belasta budgeten negativt. En åtgärdsplan måste tas fram.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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