MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

1

Plats och tid

Kommunförvaltningen sammanträdesrum Venus, kl. 09.00-12:00

Ajournering

10.20-10.30 Fika

Beslutande

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

Ledamöter

Övriga deltagande
Tjänstemän

Gunnar Harr, kultur- och fritidschef
Nina Olofsdotter, sekreterare
Maria Larsson, enhetschef kultur §§ 43-44, 53-55

Utse att justera

Kent Lindsköld (V), ersättare Tomas Bergqvist (S)

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, torsdagen den 20 december, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

43-61

Nina Olofsdotter
Ordförande

Jakob Stenlund (S)
Justerande

Kent Lindsköld (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-12

Anslag sätts upp

2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunförvaltningen, Kultur- och fritidsavdelningen

Anslag tas ner

Underskrift
Utdragsbestyrkande
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§ 43
Fastställande av dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Dagordningen fastställs.
BESLUT
-

Dagordningen fastställs.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
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§ 44
Verksamhetsinformation
Skidspår
Första spåren dragna i början av oktober. Vid blid-perioder har det
ibland varit isigt och svår åkt. Milspåret drogs första gången 11
december.
Tjamstanbackarna och Campingen
Bamsebacken, åkbandet och en nedfart från toppen var igång den 7
december. Så tidigt har backen aldrig kunnat öppnat tidigare men i år
har det varit gynnsamma förhållande med kall luft tidigt på säsongen.
Återstår lite snösprutning för att göra klart resterande nedfarter.
Vi har säsongsplatser kvar för uthyrning. Tyvärr är beläggningen låg
och vi har sett att många gäster har valt andra anläggningen pga av
turbulensen med försäljningen.
Vad gäller försäljningen av Tjamstanbackarna, Campingen och hotellet
så vet vi inget mer än att inga anbud hade inkommit. Arbetet med
försäljning antar vi fortgå.
Biblioteket
Pågår projekt via kulturrådet, bla möjliggörande av Meröppet;
närvarostyrd belysning och tidsstyrt lås. I foajén har det tyvärr blivit en
vattenskada. Foajén, där turistinformationen, tidningar, toaletter och
förråd finns, är i dagsläget obrukbar. Bibliotekets lånedatorer är under
reparationstiden flyttade till kommunhuset.
Under mässan Här finns jobben så fanns biblioteket på plats med en
författarmonter.
Utifrån demokratiuppdraget så anordnades projektet Du, jag och
landshövdingen, där eleverna i åk 9 fick träffa landshövdingen utifrån ett
näringsperspektiv.
Övrig verksamhet med bokcirklar, stickcafé m.m. fortsätter.
Rekrytering av en vikarie pågår.
Kulturskolan
Invigningen den 22/11 var en succé. Kommunfullmäktiges ordförande
invigde lokalen och klippte bandet. Artisten Mattias AI Eklundh och
Sorsele danscrew uppträdde.
Inom ramen för kulturskolerådets kulturbidrag så ordnas kurser i dans,
jojk och dragspel för både barn och vuxna.
Gångväg för eleverna från skolan till och från kulturskolan är i
iordningställd.
MK3D
Projektet MK3D ”Malå kulturskola, digital teknik för innovativ bild- och
Justeringsmännens sign
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Utdragsbestyrkande
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konstform på landsbygden” är nominerad till priset för Årets kommunala
innovation 2020. Kulturskolan är en av 14 nominerade kommuner.
Utmärkelsen ”Årets kommunala Innovation 2020” premierar den
kommun som skapat goda förutsättningar för innovation som bidragit till
nya lösningar och betydande skillnad för medborgare och verksamhet.
Korandet sker under den nationella välfärdskonferensen Future &
Welfare 2020, den 5-6 mars i Malmö. Jury består av representanter från
SKR, COI (Danmark) och näringslivet.
Kosmos
Fokus nu är att hitta struktur för det förebyggande arbetet i samverkan
med skolan, sociala och andra aktörer.
Olika aktiviteter kommer att ske och planering för vår och höst pågår,
dels utifrån barnkonventionen.
Kulturbidrag – alla nämndens pengar för bidrag är utbetalt.
Forum
Rullar på. Lite lägre beläggning i lokalen sedan Malåborg startat upp
igen (i föreningsregi).
Laven
Intresseanmälningar för att arrendera restaurangen i Laven under
vintersäsongen har varit ute. Tre intressenter har lämnat intresse.
Förhandlingar kommer att ske.
LONA-bidrag
Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för samordningen av LONAbidrag för kommunen. I år är första gången som ansökningar om bidrag
sker sedan många år. 3 ansökningar är inlämnade varav kultur- och
fritidsnämnden vill driva projekt av inventering av vandringsleder i Malå
kommun.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Informationen noteras.
BESLUT
-

Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign
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Dnr 2019.76/04

Ekonomisk uppföljning jan-nov 2019
Varje nämnd redovisar ekonomisk situation till ekonomichef varje
månad förutom vid de ordinarie delårsboksluten detta är november
månads redovisning och den delges även nämnden.
Min bedömning är att Kultur och fritidsnämndens budget för 2019
kommer att hålla. Det är omöjligt att beräkna exakt då vi har så stor del
av intäkter och utgifter under december månad varje. Det fattas en del i
konteringen mellan backe, camping och verksamhetsledning vad gäller
personalkostnader, det kommer att göras en justering av lönekostnader
för vaktmästeri och arbetsledning.
BESLUTSUNDERLAG
Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-12-03.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Redovisningen godkänns.
BESLUT
-

Redovisningen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr
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Dnr 2019.61/00

Fastställande av Internkontrollplan - Kultur- och fritidsnämnden 2020
Enligt reglemente för intern kontroll ska en plan för internkontrollen för
innevarande år fastställas. Reglementet syftar till att säkerställa att
nämnder/styrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som
innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål
uppnås:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer
- Förbättringar av verksamheten
Interkontrollplan för hela 2020 fastställs även om nämnden kommer att
upphöra 2020-07-01 till förmån för en kommunstyrelsen med utskott.
Fokus på interkontrollplanen ligger på uppföljning av nämndsärenden,
jämställhetsperspektiv och bränsleförbrukning fordon.
Ärendet är jämställt och påverkar flickor/kvinnor, pojkar/män lika.
BESLUTSUNDERLAG
Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-11-14.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Upprättat förslag till internkontrollplan för kulturoch fritidsnämnden 2020 fastställs.
BESLUT
-

Upprättat förslag till internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden
2020 fastställs.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Maria I Larsson, KS

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.60/00

Fastställande av kultur- och fritidsnämndens styrkort 2020
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa styrkort samt mätetal för
nämndens verksamhet 2020.
Enligt styrprinciperna för budget – och uppföljningsprocessen ska
styrelse, nämnder och bolag fastställa sina styrkort året innan aktuellt
budgetår, ex år 2019 fastställer man styrkorten för 2020. Respektive
nämnd, styrelse och bolag tar fram förslag till sina egna ”styrkort” med
mål som ansluter till de styrkort som är fastställda av
kommunfullmäktige. Nämnden mål i styrkorten bör även ansluta till den
beslutade kultur- och fritidsplanen. Förutom mål ska mätetal för
styrkorten fastställas samtidigt som styrkorten beslutas.
Ärendet har inför nämndssammanträdet skickats ut på remiss till
nämndens politiska representanter. Ärendet bedöms jämställt och
påverkar flickor/kvinnor, pojkar/män lika.
BESLUTSUNDERLAG
Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-10-17.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Upprättat förlsag till styrkort för kultur- och
fritidsnämnden för år 2020 fastställs.
BESLUT
-

Upprättat förlsag till styrkort för kultur- och fritidsnämnden för år
2020 fastställs.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Maria I Larsson, KS

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.70/00

Fastställande av sammanträdesdagar 2020
Belutsärende om sammanträdesdagar för Kultur och fritidsnämnden
2020.
Sammanträdesdagarna för nämnden föreslås som nedan. Vi lägger en
plan för hela året trots att nämnden föreslås upphöra 2020-07-01.
Första nämnd i februari, 21/2 (fredag pga kickoff budgetberedning 1819/2), sedan blir majnämnden styrd av delårsbokslutet till den 28/5 för
att hinna till KS och KF. Höstens första nämnd blir den 24/9 och styrs av
datumen för delårsbolslut till KS och KF. Våran sista nämnd föreslås till
den den 12/12.
Ärendet bedöms vara jämställt.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-11-28.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020
fastställs.
BESLUT
-

Upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020 fastställs.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Maria I Larsson, KS,
ledamöter
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Dnr 2019.57/00

Årshjul för Kultur- och fritidsnämnden 2020
Varje år arbetar Kultur- och fritidsnämnden fram ett årshjul över
nämndens verksamheter och ärenden. Årshjulet är anpassat enligt de
upprättade styrprinciper för budget- och uppföljningsprocessen i Malå
kommun.
Med stöd i årshjulet får nämnden en röd tråd genom hela
verksamhetsåret. Årshjulet möjliggör även nämndens möjlighet att följa
upp och styra verksamheten.
Årshjulet är ett levande underlag som nämnden fortsättningsvis kommer
att jobba aktivt med.
Ärendet anses könsneutralt och jämställt.
BESLUTSUNDERLAG
Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2019-10-16.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Årshjulet för kultur- och fritidsnämndens
verksamhet antas och används som bas i nämndens arbete under
2020.
BESLUT
-

Årshjulet för kultur- och fritidsnämndens verksamhet antas och
används som bas i nämndens arbete under 2020.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Maria I Larsson

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.58/04

Fastställande av villkor och avgifter/hyror för lokaler/anläggningar
Villkor och avgifter för lokaler och anläggningar i Malå kommun ses
över regelbundet. 2018 höjdes avgifterna med 10 %, och sedan dess
har priserna varit densamma.
Idag ansvarar och administrerar kultur- och fritidsnämnden uthyrning av
Forum, Laven, Ishall, Sporthall, Ridhus, konstgräsplan och Malå
kulturskola.
Remiss till tekniska avdelningar gällande hyresnivån i
lokalerna/anläggningar har gjorts. Ingen höjning av hyran i lokaler och
anläggningar föreslås för 2020 från både tekniska avdelningen och
kultur- och fritidsnämnden. Önskemål finns dock från båda
avdelningarna att mer tid måste läggas på avsyn av lokalerna efter
hyresgästernas nyttjande, för att säkerställa städning av lokalerna.
Kultur- och fritidsnämnden har även äskat medel för detta i
budgetprocesserna under tidigare år men aldrig fått medel för det. Vilket
innebär att vi inte har resurser till att avsyna lokalerna efter uthyrning.
Nämnden bedöms hålla låga, mycket subventionerade priser i
kommunägda lokaler och anläggnignar. Detta för att möjliggöra ett rikt
och mångsidigt utbud av aktiviteter i samhället. Upprättat förslag
bedöms påverka flickor/kvinnor och pojkar/män lika.
BESLUTSUNDERLAG
Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-10-16.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Villkor och avgifter/hyror för lokaler/anläggningar
fastställs från och med 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31. Tidigare beslut,
2019-02-14 § 7, upphör att gälla 2019-12-31.
BESLUT
-

Villkor och avgifter/hyror för lokaler/anläggningar fastställs från och
med 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31.

-

Tidigare beslut, 2019-02-14 § 7, upphör att gälla 2019-12-31.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Tekniska avd.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.59/80

Fastställande av Regler för bidrag till föreningar och studieförbund,
samt nominering av stipendiater i Malå kommun.
Reglerna för bidrag till föreningar och studieförbund ses över
regelbundet. Under 2017 omfördelades kulturbidrag där en del av
bidraget kunde sökas som utvecklingsbidrag för hela kommande
verksamhetsår och en del kunde sökas året runt som separata
arrangemang om max 3 000 kr/gången. Under 2018, då nämndens
budget kraftigt reducerades, så blev nämnden tvungen att minska
totalsumman för bidrag till föreningarna. Bland annat så försvann
skoterledsbidraget helt. Även bidragen till studieförbunden halverades
och reglerna för bidragsberättigade studieförbund skrevs om.
Inför 2020 så föreslås Lokalbidraget ändras. Adminstration runt
bidragshanteringen är mycket omfattande. För att minska tider för
administration och underlätta ansökan för föreningarna så är förslaget
att föreningarna får ett schablonbelopp i lokalbidrag istället. För
föreningar som äger egen lokal föreslås ett bidrag om 2500 kr, och för
föreningar som hyr lokal föreslås ett bidrag om 800 kr. Totalt blir det
ingen större förändring i kultur- och fritidsnämndens budget.
Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämnden även fortsättningsvis
stöttar föreningar och möjliggör utvecklande och löpande aktiviteter och
verksamhet under året. Förslaget bedöms behandla flickor/kvinnor och
pojkar/män lika.
BESLUTSUNDERLAG
Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2019-10-16.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Upprättat förslag till Regler för bidrag till föreningar
och studieförbund, samt nomineringar av stipendiater i Malå kommun,
fastställs från och med 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31. Tidigare beslut,
2017-12-14 § 77, upphör att gälla 2019-12-31.
BESLUT
-

Upprättat förslag till Regler för bidrag till föreningar och
studieförbund, samt nomineringar av stipendiater i Malå kommun,
fastställs från och med 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31.

-

Tidigare beslut, 2017-12-14 § 77, upphör att gälla 2019-12-31.

----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Maria I Larsson

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.56/80

Ny politisk organisation
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 136, ny politisk organiation
träder i kraft 2020-07-01. Omsorgsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden upphör 2020-0701. Detta till förmån för en kommunstyerlse med tre utskott; allmänna
utskottet, sociala utskottet och utbildningsutskottet.
Beslutet innebär en förändrad politisk organisation och ska, enligt
underlagen, inte påverka verksamheterna. Kultur- och fritidsnämndens
verksamheter kommer efter 2020-07-01 att fördelas mellan allmänna
utskottet och utbildningsutskottet. Verksamheterna får behålla sin
budget oberoende av vilket utskott verksamheten tillhör nästa höst.
Nämnden har efterfrågat och inväntar instuktioner för överlämnandet till
kommunstyrelsen.
Förslaget är könsneutralt.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Informationen noteras.
BESLUT
-

Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.77/86

Ansökan om bidrag till ny filmduk på Forum
Sagabiografens intresseförening har inkommit med en ansökan för
utveckling av verksamhet i lokalen Forum. Sagabiografen äger
filmprojektorn på Forum men filmduken tillhör lokalen som kultur- och
fritidsavdelningen har verksamhetsansvar för. Befintlig duk är gammal
och svårhanterad och påverkar utvecklingsmöjligheterna av verksamhet
i lokalen.
Hanteringen av befintlig duk tar både tid och värdefullt ideellt
engagemang. Genom att bevilja ansökan om medfinansiering kan Malå
kommun tillsammans med föreningen Sagabiografens intresseförening
möjliggöra investeringen med bidrag från bland annat Svenska
filminstitutet för att täcka den totala kostnaden.
BESLUTSUNDERLAG
Se Maria I Larssons tjänsteutlåtande 2019-12-03.
Inkommen bidragsansökan 2019-12-03.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S)): Sagabiografens intresseförening beviljas 50 000 kr
för inköp och montering av motordriven filmduk till Forum. Bidraget
anslås verksamhet 31900.
BESLUT
-

Sagabiografens intresseförening beviljas 50 000 kr för inköp och
montering av motordriven filmduk till Forum.

-

Bidraget anslås verksamhet 31900.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Maria I Larsson, Sagabiografens
Intresseförening

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019.75/80

Malå kulturskola, projekt vänortsföreningen Malå-Medvezhegorsk
Malå kulturskola har uppvaktats av vänortsföreningen MalåMedvezhegorsk rörande ett gemensamt projekt för verksamhetsutbyte
mellan vänorterna. För Malå kulturskola innebär deltagande
engagemang under genomförandet, men kostnader skall bäras av
projektets budget. Projektansökan, med projektägarskap
vänortsföreningen, skickas till länsstyrelsen i slutet på detta år, med
verksamhet planerad under år 2020.
Sammanfattning av projektet: Vänortsföreningen Malå-Medvezhegorsk har
sedan februari 1999 haft ett mycket rikt samarbete med musikskolan i
Medvezhegorsk. Många av musikskolan i Medvezhegorsks lärare och elever
har besökt Malå och visat upp sina fantastiska kunskaper. Däremot har aldrig
kulturskolan i Malå haft något samarbete ej heller besökt Medvezhegorsk.
Sommaren 2019 väcktes en idé av musikskolan i Medvezhegorsk om att
utbyta kontakter med kulturskolan i Malå i form av ett projekt allt inom
samarbetsavtalet mellan Medvezhegorsk och Malå kommuner.

Utdrag ur vänortsavtalet
1. Kultur
Främja ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan kulturutövare inom alla områden.
Undersöka möjligheterna att i framtiden anordna en gemensam utställning
inom kultur och konsthantverk.
2. Idrott/ungdom
Främja ömsesidigt erfarenhetsutbyte och deltagande i tävlingar mellan
idrottsutövare i regionen.
Främja utbytet mellan ungdomar i syfte att öka förståelsen för varandras
förutsättningar och villkor.
o Främja erfarenhets-- och kunskapsutbyten när det gäller
sysselsättningsfrågor för våra ungdomar.

BESLUTSUNDERLAG
Maria I Larssons tjänsteutlåtande 2019-12-03.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Informationen noteras.
BESLUT
-

Informationen noteras.

----Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Maria I Larsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

§ 55

Blad nr

15

Dnr 2019.72/86

Avgiftsfri kulturskola
FN:s konvention om barnets rättigheter ger en universiell definition av
rättigheter för barn och barns rätt till kultur. Regeringen är ytterst
ansvarig för att Sverige lever upp till barnkonventionen.
Barnkonventionen blir nu svensk lag. Riksdagen har beslutat att
inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1
januari 2020. Med utgångspunkt i detta och kommunfullmäktiges beslut
2019-06-24 § 112 (budget 2020 - Budgetramar 2020 samt budgetplan
2021-2023 inkl. prioriteringar) föreslås all verksamhet på Malå
kulturskola, med start 2020-01-01, vara avgiftsfri.
Vi vet att elevavgiften idag utgör hinder för barn att delta i
verksamheten Malå kulturskola. Med de fyra övergripande
huvudpriciperna i Barnkonventionen som grund och med utgångspunkt i
artikel 31, som erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och
konstnärliga livet, bedöms verksamhet möjligheter att leva upp till
konventionen och möta alla flickor och pojkars intressen godare om
verksamheten är avgiftsfri.
BESLUTSUNDERLAG
Se Maria I Larssons tjänsteutlåtande 2019-12-02.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Malå kulturskola är avgiftsfri med start 2020-01-01.
BESLUT
-

Malå kulturskola är avgiftsfri med start 2020-01-01.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Maria I Larsson

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

§ 56

Blad nr

16

Dnr 2019.31/00

Uppföljning Interkontrollplan 2019 - fordonsregler
Kultur och fritidsnämnden har beslutat om Intern kontrollplan som ska
redovisas årligen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska redovisa
denna i mars varje år till Kommunfullmäktige. Denna redovisning gäller
fram till 2019-11-01.
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 perioden finns inga anmärkningar att finna i
förbrukningen av avdelningens fordon. Hyrbilsverksamheten har en
förbrukning på 0,5-0,6 l/mil och pickuperna som används i
skidanläggning och parker har en förbrukning på 1,31- 1,88 l/mil. Den
relativt höga förbrukningen ska ses mot bakgrund av att de körs på
lågväxel vid snösprutning inne i anläggningen vintertid. Detta ger hög
förbrukning och få mil som dock sjunker under sommaren.
Pistmaskinen som inte ingår i kontrollunderlaget har en förbrukning på
29l/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 2019-11-28.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Informationen godkänns.
BESLUT
-

Informationen godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

§ 57

Blad nr

17

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. Ärendet togs upp i septembernämnden, där
mötet beslutade att avvakna med utredningen i väntan på att
kommunfullmäktige skulle fatta beslut om ny politisk organisation.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 136 att ny politisk
organisation träder i kraft 2020-07-01. Omsorgsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden upphör 2020-0701, till förmån för en kommunstyrelse med tre utskott (sociala-,
utbildning- och allmänna utskotten).
I samband med beslutet så kommer även tjänstemannaorganisationen
att utredas (KF 2018-04-23 § 48). PwC har fått uppdraget och
slutrapporten presenteras i mars 2020. Då en extern aktör utreder
tjänstemannaorganisationen så finns det ingen anledning att kultur- och
fritid ska göra en egen utredning. Varvid ärendet föreslås avlutas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-11-29.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Ärendet avslutas utan åtgärd.
BESLUT
-

Ärendet avslutas utan åtgärd

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

§ 58

Blad nr

18

Dnr 2019.69/84

Gästundersökning Malå Camping 2019
Kultur- och fritidsnämnden övertog driften av Malå Camping
2016-09-01. Nämnden fick i uppdrag att driva campingen under ett år,
vilket förlängdes via arrendeavtal ett år till. Våren 2018 beslutades att
nämnden fick fortsätta driva campingen t.o.m. 2021 genom
arrendeavtal. För att få ett underlag på utveckling av verksamheten på
campingen så har vi bett husvagnsgästerna att svara på ett antal frågor
i en webbaserad enkätundersökning. Enkäten gjordes första gången
2017 vilket innebär att vi nu har svar från tre enkäter.
Årets enkätundersökning gjordes mellan 2019-11-11—2019-11-20. Den
skickades ut till 168 husvagnsgäster där 118 personer svarade på
undersökning (70 %).
Gästundersökningen biläggs och en sammanfattning av fritextsvaren
finns sammanställt i densamma. Undersökningen i sin helhet med
samtliga fritextsvar finns hos kultur- och fritidsnämnden.
Enkätsvar
Gästerna tycker generellt att Malå Camping är en bra, trevlig och
prisvärd camping. De uppskattar att servicenivån har höjts under dessa
år, även om det finns vissa förbättringsmöjligheter. Den personliga
kontakten är viktig.
Husvagnsgästerna väljer att vara i Malå på grund av närheten till
Tjamstanbackarna men även för andra utbud och aktiviteter som finns i
Malå kommun. Badhuset saknas enormt, liksom matförsäljning och
arrangemang i Laven. Malå upplevs som ett mysigt och trevligt
samhälle med bra service, där man känner sig välkommen.
De utvecklingsområden som pekas ut är: fortsatt underhåll av området
och faciliteter speciellt servicehusen och gäststugan. Renovering av
röda servicehuset blev uppskattat och önskemålen är att se över övriga
servicehus. Kultur- och fritidsavdelningen har efterlyst en
underhållsplan från ägarna Meni.
Ytterligare ett irritationsmoment hos gästerna var den fortsatta dåliga
internetuppkopplingen. Wifin har inte fungerat bra de senaste åren.
Felsökning gjordes av två olika firmor under föregående säsong, och de
fel som hittade åtgärdades. Nätet är dock i mindre skala och kommer
inte att kunna fungerar tillfredsställande om många gäster ex. streamar
film eller hockeymatcher. Ändå så är kundernas önskemål att wifi ska
fungera oavsett om man surfar eller streamar film eller annat.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Meni

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Blad nr

19

Att mäta kundernas nöjdhet med jämna mellanrum ger en bra
fingervisning om campingen drivs enligt de mål som satts. Svaren i
enkäten delges nämnden, ägaren (samt ev. andra berörda) och kan
användas som grund/utgångspunkt i det fortsatta arbete.
Viktigt är att fortsätta jobba med att hitta bra rutiner för samverkan med
ägaren och gemensamma mål med campingens verksamhet framöver.
Samt fortsätta hitta och förfina rutiner för hur vi kommunicerar och
informerar våra gäster under verksamhetsåret.
BESLUTSUNDERLAG
Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2019-11-28.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Informationen noteras.
BESLUT
-

Informationen noteras.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Meni

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

§ 59

Blad nr

20

Dnr 2019.78/00

Samråd angående Malå kommuns översiktsplan
Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning har skickat inbjudan till samråd
angående Malå kommuns översiktplan, inklusive fördjupning för Malå
Centralort. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras även strategier
för denna utveckling. Synpunkter ska lämnas senast 20 december
2019.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-12-04.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Jakob Stenlund (S): Kultur- och fritidschef får i uppdrag att svara på
remissen utifrån nämndens verksamhetsområde och styrdokument.
BESLUT
-

Kultur- och fritidschef får i uppdrag att svara på remissen utifrån
nämndens verksamhetsområde och styrdokument.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

§ 60

Blad nr

21

Dnr 2019.15/00

Redovisning av meddelanden

Justeringsmännens sign

Kommunstyrelsen
Malå kommun

Dnr 2019.131/87
Utredning om synliggörandet av den
skogssamiska kulturen i Malå –
återremiss.

””

Dnr 2019.148/04
Delårsrapport, januari-augusti 2019
– Malå kommun.

””

Dnr 2019.153/00
Fastställande av kommunstyrelsens
sammanträdesdagar år 2020.

””

Dnr 2019.163/04
Månadsuppföljning – Uppmaning till
återhållsamhet i kommunens
verksamheter.

””

Dnr 2019.155/10
Fastställande av samverkansavtal
samt medborgarlöfte 2020-2022 –
Malå kommun och Polisen.

Kulturrådet

KUR 2019/5010
Beslut kulturskolebidraget.

Jordbruksverket

Journalnr 2017-4010
Beslut – ändring av slutdatum
bifalls.

Kultur- och fritidsnämnden
Malå kommun

Skrivelse till kommunfullmäktige ang
ärende Ny politisk organisation, Dnr
KS 2019.79.

””

Dnr 2019.68/81
Ansökan LONA-bidrag; Rastplats
vid Kolvdammen Rökå.

””

Dnr 2019.67/81
Ansökan LONA-bidrag; Inventering
av leder samt Entré Malå.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

Blad nr

22

””

Dnr 2019.71/81
Ansökan LONA-bidrag; Rentjärn
runt.

Kommunfullmäktige
Malå kommun

Dnr 2019.148/04
Delårsrapport, januari – augusti
2019 – Malå kommun.

””

Dnr 2019.154/00
Fastställande av
kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar år 2020,

””

Dnr 2019.151/04
Fastställande av Styrprinciper för
budget- och uppföljningsprocessen i
Malå kommun.

””

Dnr. 2019.79/00
Ny politisk organisation.

Malå IF

Lotteriredovisning enligt spellagen
18 kap. 10§.

Malå Dragspelsklubb

Dnr 2018.58/86
Återrapportering Kulturbidrag –
utvecklingsbidrag 2019.

Malå Teaterförening

Dnr 2019.58/86
Återrapportering Kulturbidrag –
utvecklingsbidrag 2019.

Länsstyrelsen Västerbotten

Dnr 851-4514-2019
Godkänd slutredovisning
språkinlärning och nya nätverk på
Malå bibliotek.

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

Reovisningen av meddelanden godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2019-12-12

Sammanträdesdatum

§ 61

Blad nr

23

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
- Kristen gemenskap Rökå-Kristineberg
beviljas 3000 kr.
- Malåbygdens kulturförening, avslås
(till förmån för sommarlovsmedel).
- Släppträsk Intresseförening beviljas 3000 kr.
- Malåbygdens kulturförening beviljas 3000 kr.

Gunnar Harr

Sommarlovsaktiviteter
- Malå Folkdanslag beviljas 10 242 kr.
- Malå trädgårdssällskap beviljas 1 871 kr.
- Malå ridklubb beviljas 4 374 kr
- Malå sportklubb beviljas 6 871 kr.
- Malåbygdens kulturförening beviljas 7371 kr.
- Svedjans Intresseförening beviljas 971 kr.

Gunnar Harr

Bevilja/avslå registreringslotteri enligt
Spellagen 6 kap. 9 § (2018/1138)
- Malå IF beviljas.

Nina Olofsdotter

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

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

