
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Plats och tid Kommunförvaltningen, sammanträdesrum Venus, 
torsdagen den 28 maj, kl. 09.00-11:15

Ajournering 09:05-09:15 utdelning Therese Perdahls stipendium
09:45-10:00 fika

Beslutande
Ledamöter Jakob Stenlund (S)

Ruth Hellsten (ML)
Tomas Bergqvist (S)

Övriga deltagande
Tjänstemän Gunnar Harr, kultur- och fritidschef

Nina Olofsdotter, sekreterare
Maria Larsson, enhetschef kultur §§ 15-20 

Utses att justera Ruth Hellsten (ML), ersättare Tomas Bergqvist (S)

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen tisdagen den 2 juni 2020, kl 08:00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-34
Nina Olofsdotter

Ordförande

Jakob Stenlund (S)

Justerande

Ruth Hellsten (ML)

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-05-28

Anslag sätts upp 2020-06-02 Anslag tas ner 2020-06-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, kultur- och fritidsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 14

Fastställande av dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Utsänt dagordning fastställs.

BESLUT

- Utsänt dagordning fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, Enhetschef Kultur, 
Ekonomichef, KS

Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020.36/04

Delårsrapport, januari-april 2020 - Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapporten redovisas för nämnden.

Kultur- och fritidsavdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för 
tiden januari - april år 2020 för kultur- och fritidsnämndens verksam-
hetsområde.

Kultur och fritidsnämnden har under perioden skött sin ekonomi bra. 
Återhållsamhet har gällt i alla verksamheter. Nämnden ligger på 84% av 
budget för perioden och bedömningen är att om inte påverkan av 
Coronaviruset blir för stor så ska kultur och fritidsnämnden klara budget 
2020. 

Kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden upphör att gälla 2020-07-01 till förmån för en 
kommunstyrelse med tre utskott. Alla kultur- och fritidsverksamheterna 
kommer att drivas vidare i allmänna utskottet, förutom fritidsgården 
Kosmos som förläggs under utbildningsutskottet. Fortsatt uppföljning av 
kultur- och fritidsnämndens verksamheterna kommer således att ske i 
kommunstyrelsen framöver. De mål i styrkorten som inte kan redovisas 
förrän i tertial 2 eller i årsredovisningen sker i kommunstyrelsens 
delårsrapport januari-augusti 2020 och verksamhetsberättelsen efter 
årets slut.

Ärendet bedöms jämställt och påverkar flickor/kvinnor, pojkar/män lika.

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtanden 2020-05-12.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Delårsrapporten för tiden januari-april år 2020 för 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde godkänns. 
Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för 
delgivning/meddelande.

BESLUT

- Delårsrapporten för tiden januari-april år 2020 för kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde godkänns. 

- Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för 
delgivning/meddelande.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2020.32/04

Information om Revisionsrapport - granskning av Kultur- och 
fritidsnämnden ansvarsutövande 2019

Pwc har tillsamans med lekmannarevisorena lämnat revisionsrapport 
för kommunkoncernen för verksamhetsåret 2019. Denna tillställdes 
kommunfullmäktige som beslutade om ansvarsfrihet för kultur och 
fritidsnämnden och övriga (KF 2020-04-20 §§ 20, 21, 25).

”Nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 
Kultur- och fritidsnämnden har bedrivit verksamheten på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Nämndens interna kontroll har 
varit tillräcklig”. Detta kan man läsa i rapporten som totalt sett ger 
väldigt god kritik till Kultur och fritidsnämnden, alla granskade områden 
är godkända.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteutlåtande från Gunnar Harr 2020-05-04.
Revisionsberättelse Malå kommun 2019.
Rapport årsredovisning Malå 2019.
Grundläggande granskning Kultur- och fritidsnämnden 2019.
Bilaga revisorernas redogörelse Malå 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 20.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 21.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-04 § 25.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Informationen om revisorernas granskning av 
Kultur- och fritidsnämndens ansvarsutövande 2019 noteras.

BESLUT

- Informationen om revisorernas granskning av Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsutövande 2019 noteras.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2020.33/00

Uppföljning av internkontrollplan 2020

Kultur och fritidsnämnden har beslutat om Intern kontrollplan som ska 
redovisas årligen till Kommunsturelsen. Kommunstyrelsen ska redovisa 
denna i mars varje år till Kommunfullmäktige. Punkterna som nämnden 
beslutat om är: Uppföljning av fordonsregler med förbrukningssiffror. 
Uppföljning av jämställdhetsperspektiv i fattade beslut och 
genomförande av fattade beslut i nämnden. 

Kultur och fritidschefen har i frånvaro av enhetschef fritid att följa upp att 
fordonsregler följs och det görs inom kultur och fritidsnämnden. Centralt 
beslut finns att alla nämnder ska följa upp bränsleförbrukning. För 
perioden Januari-april 2020 finns inga anmärkningar att finna i 
förbrukningen av avdelningens fordon. Hyrbilsverksamheten har en 
förbrukning på 0,49-0,57 l/mil och pickuperna som används i 
skidanläggning och parker har en förbrukning på 1,21- 1,88 l/mil. Den 
relativt höga förbrukningen ska ses mot bakrund av att de körs på 
lågväxel vid snösprutning inne i anläggningen vintertid.Detta ger hög 
förbrukning och få mil. Pistmaskinen som inte ingår i kontrollunderlaget 
har en förbrukning på 27,98l/tim och står för ca 70% av nämndens 
drivmedelsförbrukning. 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 nämndsbeslut följs upp gällande 
genomförande av fattade beslut, och även jämställdhetsperspektiv i 
fattade beslut återkommer i verksamhetsberättelsen.

Ärendet bedöms jämställt och påverkar kvinnor och män lika. Efter 
2020-07-01 upphör kultur- och fritidsnämnden (m.fl.) och verksamheter 
forsätter drivars inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

BESLUTSUNDERLAG

Tjänsteutlåtande från Gunnar Harr 2020-05-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S):  Uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens 
internkontrollplan godkänns.

BESLUT

- Uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 
godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2020.11/04

Internbudget för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2021

Vid Kultur- och fritidsnämnden föregående sammanträde så fick kultur- 
och fritidschefen, tillsammans med nämndens presidie i uppdrag att 
föra nämndens talan vid budgetberedningen inför 2021. 
Nämndens träff med budgetberedningen ställdes in. Istället har träffar 
med KS allmänna utskott genomförts där budgetar diskutterats på 
tjänstemannanivå. Kommunfullmäktige fastställde (2020-04-20 § 30) de 
tekniska (preliminära) budgetramarna för kommunens verksamheter 
2021.

Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden upphör 2020-07-01. Därefter kommer samtliga 
verksamheterna i dessa nämnder att ingå under kommunstyrelsen i 
olika utskott. Förslaget till teknisk budgetram för kommunstyrelsens 
verksamheter 2021 föreslås vara 32 645 milj. kr.

Förändringarna består i huvudsak av att politikdelen (106) försvinner ur 
budgeten och att verksamheterna för Backen (230) och Camping (232) 
stryks ur budgeten. En ändring är även att Kosmos (305) flyttas från 
kulturverksamheterna till utbildningsutskottet. För övrigt är basen för 
budgetförslaget densamma med uppskrivningar för löner. 

Det är även äskat medel för att kunna göra inköp av digitala medier på 
biblioteket. Vi har även lyft frågan med digitalisering och kostnader för 
det i förslaget. ANDT frågorna som idag är placerad under barn- och 
utbildningsnämnden kommer att flytta till kommunstyrelens allmänna 
utskott och kommer möjligen att hamna under verksamhetsledning för 
kultur och fritid. 

Slutgiltiga budgetramar fastställs av kommunfullmäktige 2020-06-22. 
Kommunstyrelsen beslutar sedan om internbudget för sina 
verksamheter till hösten.

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2020-05-05.
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-20 § 30.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Informationen godkänns.

BESLUT

- Informationen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, enhetschef Kultur

Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2020.27/86

Malå kulturskola, projekt Närvaro genom digitalisering

Malå kulturskola har uppvaktats av Skellefteå kommun rörande ett 
gemensamt projekt kallat Närvaro genom digitalisering. För Malå 
kulturskola innebär projektet egagemang under genomförandet, men 
ingen ekonomisk insats eller ekonomisk risk då kostnader skall bäras 
av projektets budget med Skellefteå kommun som projektägare. 
Projektansökan, med projektägarskap Skellefteå kommun / Skellefteå 
kulturskola, har skickats in till Jordbruksverket/Skellefteå Älvdal under 
mars 2020, med verksamhet planerad under år 2020 – 2022 om 
erfoderliga beslut fattas.

För Malå kulturskola skulle projektet innebära en möjlighet att genom 
digital tvåvägskommunikation bredda verksamheten att även omfatta 
bland annat konstformen berättande, i samverkan med Norsjö och 
Skellefteå kulturskola. 

Ärendet är könsneutralt och påverkar tjejer/kvinnor och pojkar/män lika.

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria I Larssons tjänsteutlåtande 2020-04-17.
Se projektansökan med aktivitetsbplan och budgetmall.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Informationen noteras. 

BESLUT

- Informationen noteras. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS/KF, kommunchef, Kultur- och 
fritidschef, samisk koordinator/samsikt 
samråd.

Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2019.28/87

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. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-11-08 § 52 att Kultur- och 
fritidschefen får i uppdrag att i samråd med den samiska 
samrådsgruppen utreda hur den skogssamiska kulturen kan 
synliggöras i Malå. 

Den samiska samrådsgruppen träffades 2019-01-07 och beslöt att 
genomföra en enklare intern nulägesanlys på verksamhetsnivå. Utöver 
denna uppmuntrades invånare i Malå kommun att inkomma med förslag 
om hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras under firandet av 
den samiska nationaldagen 2019-02-06. Sammanfattningsvis visar 
nulägesanalysen att vissa verksamheter i organisationen aktivt arbetar 
strategiskt med att synliggöra den samiska kulturen redan idag, medan 
andra inte arbetar med frågan alls eller genom omfattande stöd av 
samisk koordinator genomför för vissa punktinsatser. Idéer rörande 
exempelvis skapande verksamhet och offentlig utsmyckning finns, men 
generellt saknas tids- och aktivitetsplaner med tillhörande budget för 
verkställande. 2019-04-10 landade den samiska samrådsgruppen i ett 
förslag om att Malå kommun inför enprocentregeln och att Malå 
kommun arbeta för större kommunövergripande gestaltningsprojekt 
med extern finansiering, med särskild fokus på en 
kommunövergripande skulpturpark för att synliggöra den skogsamiska 
kulturen. Enprocentregeln i Malå kommun anger att en procent vid Malå 
kommuns offentligt finansierade ny- om- och tillbyggnationer ska 
avsättas för konstnärlig gestaltning, alltså att en liten del av varje 
byggbudget omvandlas till offentlig konst. Förslaget återremitterades av 
kommunstyrelsen 2019-09-03 § 114 för ytterligare utredning av effekten 
av införandet av enprocentregeln.

Effekten ur ett socialt perspektiv
Med offentlig konst skapas tankeväckande livsmiljöer. Det tillför 
ytterligare dimensioner och levandegör rum för mänskliga möten. Konst 
uppmanar människor att tänka och vrida på perspektiv. Den sår frön till 
reflektion. Konst är delaktighet och blir till när den möter betraktarens 
ögon och erfarenheter. De offentliga miljöerna utgör viktiga 
gemensamma rum i samhället och är av stor betydelse för många 
människors vardag. Att själv skapa och kunna ta del av kvalitativ konst 
är en grundlagsfäst rättighet. Regeringsformens § 2 slår fast att den 
enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för 
den offentliga verksamheten. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS/KF, kommunchef, Kultur- och 
fritidschef, samisk koordinator/samsikt 
samråd.

Utdragsbestyrkande

Effekten ur ett ekonomiskt perspektiv: 
Om enprocentregel gällt nedanstående år hade det möjliggjort 
investeringar i, och underhåll av, konstnärlig gestaltning i Malå kommun 
om totalt 318 667 kr.

En procent av ny-, om- och tillbyggnad av Malå kommuns 
fastigheter
År Alla 

fastigheter
Investering 
under året

Investering 
under året

Investering 
under året

Investering 
under året

Totalt 1% Verksamhe
tsfast.

Fastigh. För 
affärsverks.

Publika 
fastigheter

Fastig. För 
annan 
verksamhet

Totalt/år

14 87 319 2 677 972 3 202 395 1 082 791 1 768 704 8 731 862
15 33 239 2 050 872 456 875 209 346 606 811 3 323 904

16 22 362 435 304 942 739 737 364 120 798 2 236 205

17 45 032 4 180 785 322 402 4 503 187

18 130 716 10 404 721 1 800 000 701 111 165 756 13 071 588

*Ingen hänsyn har tagits till avyttringar och vilken sorts investering i fastigheterna det har 
gjorts. Det kan vara allt från fläktsystem till ombyggnad av väggar och tak, nya pumpar, ny 
fasad.
Förklaring

Verksamhetsfastigheter Skola, Sporthall,Tjamstagården, kommunhuset, Walk in mm

Fast. f affärsverk Vattenverk, reningsverk, ledningar, miljöstation mm

Publika fastigheter Gator o vägar, parkeringar, gatubelysning, parker mm

Fastigh. för annan verks Kommunförrådet, Gamla kommunhuset, busstation, Göta o 
Verner

För att synliggöra den skogssamiska kulturen bedöms inrättande av en 
kommunövergripande skogssamisk skulpturpark vara av stor betydelse.  
Det skulle vara en unik och tydligt märkbar insats. 

Genom enprocentregeln kan Malå vidare, som samisk 
förvaltningskommun, få en mekanism som långsiktigt - år för år - 
säkerställer underhåll och att vårt offentliga rum löpande berikas med 
nya konstnärliga och existentiella kvaliteter. 

Konstens frihet och principen om armlängds avstånd är av stor vikt, 
något som måste värnas och beaktas. För att säkerställa den 
skogssamiska kulturens synliggörande är ett väl sammansatt 
konstnärligt råd knuten till processerna, med representation från samisk 
samrådsgrupp i Malå kommun, väsentlig. 

Genom att synliggöra en mångfald, och med insatserna nämnda ovan 
förstärka synliggörandet av den skogssamiska kulturen, bedöms 
möjligheten att stärka både platsen/livsmiljön och människans egna 
identitet förbättras.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS/KF, kommunchef, Kultur- och 
fritidschef, samisk koordinator/samsikt 
samråd.

Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-03 § 114
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-05-23 § 18
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-11-08 § 52
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-22 § 8

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): 

- Utredningen om hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras 
godkänns. 

- Kultur- och fritidschef tillsätter en arbetsgrupp som aktivt arbetar för 
att möjliggöra inrättandet av en skogssamisk skulpturpark med 
extern finansiering i samarbete med samisk koordinator.   

- Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning ska tillämpas av 
kommunen som regel med start år 2021. Det innebär att minst en 
procent av budgeten vid ny-, om- eller tillbyggnationer av fastigheter 
och annan offentlig infrastruktur investeras i konstnärlig gestaltning 
inom kommunens gränser. 

- Enprocentregeln gäller oavsett om kommunen äger eller hyr 
verksamhetslokalerna av kommunens bolag eller extern 
fastighetsägare.

- Kultur- och fritidschef ansvarar för att styrdokument tas fram med 
metod och riktlinje för hur arbetet med enprocentregeln ska gå till 
samt att tillsätta ett konstnärligt råd, med representation från 
samiska samrådsgruppen (för att främja gestaltning som rör den 
skogssamiska kulturen), samt regional konstkonsulent (för att 
säkerställa den konstnärliga sakkunskapen) för tillämpning, 
verkställande och uppföljning av enprocentregeln och processer 
knutna till inrättandet av en skogssamisk skulpturpark.

- Styrdokumentet ska även fastställa att principen om en armlängds 
avstånd mellan det konstnärliga skapandet och den politiska sfären 
upprätthålls.  

- Att kommunens ambition att skapa konstnärligt gestaltande 
livsmiljöer med särskilt fokus att synliggöra den skogssamiska 
kulturen finns med i hela den kommunala beslutsprocessen och 
inarbetas i övergripande plan- och styrdokument. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS/KF, kommunchef, Kultur- och 
fritidschef, samisk koordinator/samsikt 
samråd.

Utdragsbestyrkande

- Den procentsats som årligen avsätts kan användas till konstnärliga 
gestaltningar i offentliga rum över räkenskapsår, för både nya 
insatser samt till underhåll.   

- Arbetet med enprocentregeln och inrättandet av en skogssamisk 
skulpturpark följs upp i kommunstyrelsen. 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Utredningen om hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras 
godkänns. 

- Kultur- och fritidschef tillsätter en arbetsgrupp som aktivt arbetar för 
att möjliggöra inrättandet av en skogssamisk skulpturpark med 
extern finansiering i samarbete med samisk koordinator.   

- Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning ska tillämpas av 
kommunen som regel med start år 2021. Det innebär att minst en 
procent av budgeten vid ny-, om- eller tillbyggnationer av fastigheter 
och annan offentlig infrastruktur investeras i konstnärlig gestaltning 
inom kommunens gränser. 

- Enprocentregeln gäller oavsett om kommunen äger eller hyr 
verksamhetslokalerna av kommunens bolag eller extern 
fastighetsägare.

- Kultur- och fritidschef ansvarar för att styrdokument tas fram med 
metod och riktlinje för hur arbetet med enprocentregeln ska gå till 
samt att tillsätta ett konstnärligt råd, med representation från 
samiska samrådsgruppen (för att främja gestaltning som rör den 
skogssamiska kulturen), samt regional konstkonsulent (för att 
säkerställa den konstnärliga sakkunskapen) för tillämpning, 
verkställande och uppföljning av enprocentregeln och processer 
knutna till inrättandet av en skogssamisk skulpturpark.

- Styrdokumentet ska även fastställa att principen om en armlängds 
avstånd mellan det konstnärliga skapandet och den politiska sfären 
upprätthålls.  

Att kommunens ambition att skapa konstnärligt gestaltande 
livsmiljöer med särskilt fokus att synliggöra den skogssamiska 
kulturen finns med i hela den kommunala beslutsprocessen och 
inarbetas i övergripande plan- och styrdokument. 

- Den procentsats som årligen avsätts kan användas till konstnärliga 
gestaltningar i offentliga rum över räkenskapsår, för både nya 
insatser samt till underhåll. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

KS/KF, kommunchef, Kultur- och 
fritidschef, samisk koordinator/samsikt 
samråd.

Utdragsbestyrkande

- Arbetet med enprocentregeln och inrättandet av en skogssamisk 
skulpturpark följs upp i kommunstyrelsen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, enhetschef Kultur, 
kommunchef, ks/kf

Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2020.37/80

Uppföljning Kultur- och fritidsplan 2019-2022

2018-05-17 § 18 fastställde nämnden kultur- och fritidsplanen. Planen 
var framtagen tillsammans med både tjänstepersoner, föreningar och 
anställdas inspel. Nämndens politiker hade några träffar för att 
formalisera målen. Då redan befintliga styrdokument har påverkat 
planens inriktning och mål ex fullmäktiges och kultur- och 
fritidsnämndens styrkort, reglemente, biblioteksplan, 
kultur/idrottspolitiska mål, regional utvecklingsstrategier m.fl. 

34 mål pekas ut i kultur- och fritidsplanen. Majoriteten av dessa mål är 
påbörjade. Uppföljningen och förslag på fortsatt arbete redovisas i 
planen. 

Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden upphör 2020-07-01 till förmån för en kommunstyrelse 
med tre utskott. Alla, av nämnderna, fastställda beslut ska fortlöpa inom 
kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsplanen fortsättas därmed att 
arbetas med och följas upp i kommunstyrelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2020-05-18.
Bilaga Uppföljning av kultur- och fritidsplan 2019-2022.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Uppföljningen av kultur- och fritidsplanen 2019-
2022 godkänns. Uppföljningen av kultur- och fritidsplanen överlämnas 
till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för delgivning/meddelande. 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar över fortsatt arbete och uppföljning 
av kultur- och fritidsplanen till kommunstyrelsen.

BESLUT

- Uppföljningen av kultur- och fritidsplanen 2019-2022 godkänns. 

- Uppföljningen av kultur- och fritidsplanen överlämnas till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för delgivning/meddelande. 

- Kultur- och fritidsnämnden lämnar över fortsatt arbete och 
uppföljning av kultur- och fritidsplanen till kommunstyrelsen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef
Enhetschef Kultur

Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2020.35/00

Fastställande av dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Enligt arkivlagen och arkivreglementet (KF 1996-11-25 § 87) för Malå 
kommun ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga 
nämnder. En dokumenthanteringsplan beskriver hur nämndens 
handlingar skall hanteras och förvaras. Planen ska ses över och 
revideras kontinuerligt. 

Den dokumenthanteringsplan som är aktuell för nämnden idag är 
fastställt 2013. I och med att kultur- och fritidsnämnden (samt barn- och 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden) upphör 2020-07-01 till 
förmån för en kommunstyrelse med tre utskott, så ser vi ett behov att 
uppdatera nämnds dokumenthanteringsplan för att möjliggöra en 
smidigare hantering; bevarnade och gallring av nämndens handlingar.

Ärendet bedöms jämställt.

BESLUTSUNDERLAG

Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2020-05-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Dokumenthanteringsplanen för kultur- och 
fritidsnämnden fastställs. Tidigare beslut 2013-01-23 § 16 upphör att 
gälla.

BESLUT

- Dokumenthanteringsplanen för kultur- och fritidsnämnden fastställs. 

- Tidigare beslut 2013-01-23 § 16 upphör att gälla.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kulur- och fritidchef

Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2020.34/84

Utvärdering av Tjamstanbackarna/Campingen säsongen 2019/2020

Skidanläggningen och Campingen hade ett mycket bra år fram till 
månadsskiftet mars-april då Corona tyvärr gjorde att skidanläggningen 
stängdes. 

På campingen så har beläggningen varit något lägre denna säsong 
vilket naturligtvis påverkat intäktssidan. Ca 20 platser har varit tomma. 
När vi pratar med gästerna så är det framför allt osäkerheten kring 
framtiden för anläggningen som gjort att man valt andra alternativ eller 
avslutat sitt vintercampande helt och hållet. Ekonomiskt så har vi dock 
kunnat hålla nere kostnaderna på driften, både el och fjärrvärme har 
varit billigare samtidigt som de gäster vi haft förbrukat mindre el i sina 
vagnar vilket gjort att täckningen på elkostnaderna varit bättre i år. Vi 
gjorde även något högre periodisering av kostnader från 2019 än året 
innan vilket gjort att det ser bättre ut detta år. Driften på campingen har 
även den fungerat bra under säsongen och då i synnerhet städningen.

Snötillverkning den här säsongen har fungerade bättre än någonsin 
tidigare. Dels så har vi blivit skickligare och skickligare på att få snön 
där den ska vara genom åren men framför allt så var vädrets makter 
med oss i år med lagom kalla perioder med lagom långa mellanrum så 
att vi både kunde tillverka maximal snömängd varje dygn som vi körde 
men även mellan perioderna hinna schakta ut och förbereda för nästa 
sprutperiod hela tiden. Vi har aldrig sprutat så få dygn och ändå fått så 
mycket snö något tidigare år. Vi har fortfarande idag, den 11/5, inte 
någon del av backen som inte skulle gå att åka slalom i. Detta gör det 
extra tråkigt att inte kunna fullfölja säsongen i år.

När det gäller Öppning av anläggningen så finns det taget ett beslut om 
att för Åkband och Bamsebacke är målsättningen vara att det ska vara 
snölagt till den 10/12 och en nedfart till toppen första helgen efter Lucia.  
I år höll den målsättningen precis med första åkning helgen 7-8/12. 
Helgen 14-15/12 var första helgen med skidåkning från toppen så vårt 
mål uppfylldes även denna säsong.

När det gäller skidanläggningen så hade vi mycket bra försäljning både 
inledningsvis med jullov och veckorna innan och efter lovet. 
Försäljningen pekade på rekordsiffror både då och även efter sportlovet 
som var bra i år. Tyvärr kom Corona smittan i slutet av mars att bli helt 
förödande för oss. Normalt har vi en försäljning veckorna innan och 
efter påsklovet på mellan 500 000 och 900 000. Denna försäljning 
uteblev då anläggningen till slut stängde den 7/4, veckan innan 
påsklovet. 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kulur- och fritidchef

Utdragsbestyrkande

En del av det kan vi rädda genom lägre kostnader på personal och 
material men föräljningstappet går omöjligtvis att reparera detta år.

Ärendet bedöms jämställt och påverkar flickor/kvinnor, pojkar och män 
lika. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2020-05-08.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Redovisningen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef
Kommunchef
KS/KF

Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2020.39/84

Utvärdering Tjamstanbackarna 2013-2020

Malå Energi & Industri AB (Meni) äger liftarna, Laven, 
snökanonsanläggningen m.m. i skidanläggningen. Malå kommun äger 
marken. När Kultur- och fritidsnämndens startades 2013 flyttas driften 
av Tjamstanbackarna över från kommunstyrelsens/tekniska 
avdelningens verksamhetsområde. Kultur- och fritidsnämnden äger 
pistmaskin, fordon, verkstadsutrustning, alpint träningsutrustning, 
skidor/pjäxor m.m.
 
Historik
2012 åkband installerades
2014 Flytt av liftstyrningen, ny värmestuga och verkstad färdigställs.
2015 Marknadsföringsinsats tv-reklam startades.
2017 ny pistmaskin köps in. Vajerbyten i Bamsebacken.
2018 Offpist område i Norrbacken färdigställs. Vajerbyten i Norrbacken 
och Alimakliften. Omfattande besparing för hela kultur- och 
fritidsnämnden, bla minskad budget för backen, samt att nämnden inte 
får pengar som är direkt riktade för marknadsföringsinsatser.
2019 Skicrossbana färdigställs.

Personal
Turistverksamheten (Tjamstanbackarna), campingen, parker, 
leasingbilar och idrottsanläggningar delar på 3 st 100 % tjänster. Till det 
tillkommer arbetsledning för verksamheterna. Under vintersäsongen 
tillkommer 50 % liftpersonal + kassaförstärkning på timtid. 

Ekonomi
Kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämndens politiker har som 
ambition att Tjamstanbackarnas verksamhet ska vara självförsörjande. 
Intäkterna har stadigt ökat och nämnden har över tid minskat 
kostnaderna i verksamheten. Arrende till ägarna Meni består främst av 
overheadkostnader för ex vd-lön, administration etc. samt  i 
avskrivningar för investeringar gjorda i backen. Nämnden har dock 
egen arbetsledning och administration för verksamheten.
Trots höga arrendekostnader så har verksamheten lyckats gå med vinst 
de senaste åren, vilket innebär att kommunfullmäktiges budgettillskott 
har minskat. Bedömningen är att verksamheten helt ska klara sig utan 
skattemedel inom ett år eller två med nuvarande utvecklingstakt (se 
diagram nedan).
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef
Kommunchef
KS/KF

Utdragsbestyrkande

Liftkort Säsong Skidhyra Kiosk
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förväntad försäljning efter stängning den 7/4 2020
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(kommentar till diagrammet. Baserat på tidigare års försäljning över 
påsken så har vi prognostiserat en intäktsförlust mellan  500 000-
1 000 000 kr i år då Tjamstanbackarna stängde 7/4 pga. Corona. 
Beräknad kostnad för verksamheten till och med augusti månad har 
prognostiserad till samma kostnad som föregående år).
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef
Kommunchef
KS/KF

Utdragsbestyrkande

Vad gäller Tjamstanbackarnas budget så finns ett sparkrav både från 
kommunfullmäktige men även från Kultur- och fritidsnämnden, där 
backens verksamhet är placerad. Backens anslag av kommunala medel 
har under ovanstående period sänkts med 525 000 kr (31 %) och krav 
finns på ökade intäkter från vår egen nämnd utifrån styrkortsmålet att 
”Öka Tjamstanbackarnas intäkter med 3 % jämfört med tidigare år”, 
vilket Tjamstanbackarna lyckats med över denna tidsperiod. 

För några år sedan gjordes stora investeringar i anläggningen med bla. 
flytt av liftstyrningen, nya lokaler och utbyggnad av snökanonsystemet 
m.m. Dessa investeringar avskrivs i normal takt.

Med den utveckling som varit i verksamheten de senaste åren så 
bedöms Tjamstanbackarna att inom någon säsong eller två kunna 
bedriva verksamheten utan några kommunala medel.

Detta innebär att Tjamstanbackarna, förutom att vara bidragande till 
stora turistiska intäkter för samhället som helhet, framgent även 
genererar pengar till förmån för andra prioriterade kommunala 
verksamheter.

Då Tjamstanbackarna är en stor turistanläggning. Inom ramen för 
verksamhetens budget så har Kultur- och fritidsnämnden satsat pengar 
på tv-reklam i Tv4 sedan 2015 för att locka nya kunder till skidbacken 
och turister till Malå kommun. Marknadsföringsinsatserna i tv har under 
åren 2015-2019 i snitt kostat 60 174 kr/år. Under samma period har 
nämnden ökat försäljningen i Tjamstanbackarna i snitt med 730 000 
kr/år, jämfört med försäljningen 2014 som var sista året utan tv-reklam.

Gold of Laplands rapport om Ekonomiska och sysselsättningsmässiga 
effekter av turismen i Malå (2017) visar att övernattande och besökande 
i Malå omsatte 53 miljoner kronor i turistiska intäkter där 
Tjamstanbackarna står för majoriteten av denna tillförsel då backen 
lockar hit så många människor bosatta utanför kommungränsen.

Laven
Tidigare år så har Malå hotell ansvarat för försäljning av luncher i 
Laven. Hotellet sade upp detta avtal efter säsongen 2016/2017. Året 
efter 2017/2018 så utarrenderad KFN restaurangen i Laven till 
Festbolaget AB. Sista två säsongerna har ingen varit intresserad av att 
driva restaurangen, tror erbjudande om kostnadstäckning med 80 % på 
hyran (intäkter uthyrning Pelarsalen). Annonsering har gjorts i 
lokaltidningen Norran vid upprepade tillfällen, annons på hemsidan och 
kommunens sociala medier. Även riktade utskicka till företag och 
föreningar i Malå, samt till dem som innehar matlagningstillstånd. Trots 
detta har tyvärr inget intresse funnits. 

20



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef
Kommunchef
KS/KF

Utdragsbestyrkande

Utvecklingsmöjligheter
Nämndens ambition har alltid varit att verksamheten ska utvecklas, och 
att intäkterna ska öka. Då verksamheten drivs av kommunala medel så 
blir det tyvärr begränsat i hur verksamheten kan drivas. Bla så kan vi 
inte ta in sponsorintäkter eller ingå samarbetsavtal.

Nämnden har under åren som verksamheten bedrivits i kultur- och 
fritidsnämnden förvaltat och utvecklat verksamheten så som 
kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens styrkort, kultur- 
och fritidsplan, vilja och budget medgivit med ett gott resultat.

Anläggningen har stor potential att utvecklas mera. 
Det är inga problem att dubblera antalet skidgäster i Tjamstanbackarna, 
de ryms i liftarna. Det som krävs för att kunna göra det är först och 
främst marknadsföringsinsatser, nya kundgrupper måste nås för att öka 
besökstalen. Uppdatering utrustning i backen ex lekutrustning och 
vindskydd. Men dessutom så behöver våra gäster kunna ha möjlighet 
till övernattning på orten. I takt med att antalet gäster i backen ökar så 
måste även tillgången till boende öka.

Driften övergår till Meni

2020-09-01 så övertar Malå Energi & Industri AB driften av 
Tjamstanbackarna och campingen. Dialog hålls runt personal och utköp 
av kultur- och fritidsnämndens utrustning. Kultur- och fritidsnämndens 
personal står till förfogande om Meni framöver vill ha information runt 
anläggningarna och verksamheten.

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2020-05-20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Utvärderingen godkänns. Utvärderingen 
överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för 
delgivning/meddelande.

BESLUT

- Utvärderingen godkänns.

- Utvärderingen överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
för delgivning/meddelande.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kulturstipendiat
Enhetschef Kultur

Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2019.65/80

Kulturstipendium 2020

Malå kommun delar årligen ut ett kulturstipendium. Kulturstipendiet 
avser hedra kandiat/-er som utfört goda insatser inom kulturområdet i 
Malå kommun det senaste året. Utsedd kulturstipendiat/-er erhåller 
5 000  kronor.

Under nomineringsperioden, januari-april 2020, har tre nominering 
inkommit: 

Nominerad Motivering
Britta Holmlund Hon har genom åren varit en omtyckt profil i 

Malå. Inte minst genom de utsmyckningar i form 
av stickade kreationer som glatt besökarna här 
och där på gator och torg. Hon har under 2019, 
sin ålder till trots även lyckats med konsttycket att 
ge ut en bok, en dokumentation över vården i 
Malå, där hon med sitt kunnande och sitt 
kulturella engagemang gjort en stor gärning för 
bygden. Hon deltar i sånggrupp tillsammans med 
pensionärer och glädjer äldre på boenden med 
sin insats. Dessutom är hon en av deltagarna i 
Malås poesigrupp, Kalejdoskop. Hon är ett 
föredöme när det gäller att visa att hög ålder inte 
behöver utgöra något hinder för kreativitet. Britta 
Holmlund är en självklar stipendiat.

Christina 
Ohlsson

Christina flyttade till Malå 2016 hon har sedan 
dess haft ett stort engagemang i kulturen och har 
varit en vitamin-injektion för Malås kulturliv. Hon 
har engagerat sig i Malå kulturförening. Varit med 
att starta upp fiolgruppen Rompdraget och 
engagerat sig i Hembygdsområdet.

Roger/Maria 
Johansson

Deras otroliga arbete med bion i Malå samt Göta 
& Verner.

BESLUTSUNDERLAG

Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2020-05-06.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kulturstipendiat
Enhetschef Kultur

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Malå kommuns kulturstipendium 2020 tilldelas 
Roger och Maria Johansson om 5 000 kr. Stipendiumet anslås 
verksamhet 31500 Allmän kulturverksamhet.

BESLUT

- Malå kommuns kulturstipendium 2020 tilldelas Roger och Maria 
Johansson om 5 000 kr. 

- Stipendiumet anslås verksamhet 31500 Allmän kulturverksamhet.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Örjan Roslund
Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2020.30/80

Ledarstipendium 2020

Malå kommun delar årligen ut ett ledarstipendium. Ledarstipendiet 
avser hedra kandidat/-er som uppvisat goda ledargärningar inom 
ungdomsverksamhet i Malå kommun det senaste året. Ledarstipendiet 
utgår med 5 000 kronor och delas ut under 2019.

Under nomineringsperioden, januari-april 2019, har följande  
nomineringar inkommit: 

Nominerad Motivering
Örjan 
Roslund

Med beundransvärt engagemang och stor 
nedlagd tid har Örjan tränat barn och ungdomar i 
längdskidåkning i snart 10 års tid. Dessutom har 
han varit motor i organisationen av flertalet stora 
skidtävlingar på senare år. Längdskidåkning i 
Malå har fått nytt liv och klubben inklusive 
ortsnamnet Malå har marknadsförts och blivit 
synligt för omvärlden, både via arrangemang, 
träningsläger med andra klubbar, tävlande och 
de fina klubboverallerna som syns i alla möjliga 
sammanhang.

Örjan 
Roslund

Hans ofantliga engagemang  i skidsektionen och 
skididrotten i Malå kommun. Är väldigt imponerad 
över hans förmåga att inspirera och utveckla barn 
och unga både som individer och skidåkare med 
spåret som verktyg. Örjan  har med sitt 
engagemang säkerställt skidträning för barn och 
unga i Malå kommun i väldigt många år, han har 
även utvecklat skidevenemang med extremt hög 
klass och gjort Malå till en välrenommerad 
skidtävlingsdestination som attraherar åkare från 
när och fjärran. Örjan är med sitt brinnande 
engagemang väl värd 2020års ledarstipendium!

BESLUTSUNDERLAG

Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2020-05-06.
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Sammanträdesdatum Blad nr
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Örjan Roslund
Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Malå kommuns ledarstipendium 2019 tilldelas 
Örjan Roslund om 5 000 kr. Stipendiet anslås verksamhet 30000 
Allmän fritidsverksamhet. 

BESLUT

- Malå kommuns ledarstipendium 2019 tilldelas Örjan Roslund om 
5 000 kr. 

-   Stipendiet anslås verksamhet 30000 Allmän fritidsverksamhet. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2020.9/80

Föreningsbidrag 2020 (avser aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag och 
lokalbidrag för verksamhetsåret 2019)

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 föreningsbdirag för verksamhetsåret 2019 blev 
179 203 kronor.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lokal 66 486   81 015   71 912 78 576         59 755 59 800
Anläggning 127 703   136 433   134 633 51 500         40 270 46 120
Aktivitet 59 948   66 017   103 159 100 664         58 226 73 283
Totalt 254 137   283 465   309 704   230 740   158 251   179 203

Antalet redovisade aktivitetstimmar har ökat något jämfört med förra 
året, men fortfarande mindre än 2017/2018. Ny verksamheter som 
tillkommit under 2019 är bla: att Malå Equmenia startat upp scooterna 
igen, samt att Malå Ridklubb åter igen bedriver lektionsverksamhet. 
Även Malå IF har haft lite fler träningstillfällen. 

För tredje gången sedan kultur- och fritidsnämnden startades så har vi 
även tagit fram statistik om hur aktivitetsbidraget är fördelats mellan 
flickor och pojkar. Tidigare undersökning är gjord 2013 och 2015. För 
2019 så visar utfallet att deltagandet av flickor och pojkar varit väldigt 
lika. Individuella avvikelser finns då hockeyn nästan enbart lockar 
pojkar och ridningen locker nästan enbart flickor.
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0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Flickor Pojkar Linear (Flickor) Linear (Pojkar)

Aktivitetsbidrag ur jämställdshetsperspektiv

I anläggningsbidraget finns bl.a. skidspår, fotbollsplaner, rastplatser 
osv. Den markanta minskning som kans ses i diagrammet, beror på att 
skoterledsbidragen avskaffades när kultur- och fritidsnämnden 
genomgick stora besparingar. 

Nytt för årets utbetalning av lokalbidraget är att det i år enbart betalts ut 
en schablonersättning till föreningar som sökt bidraget. Olika bidrag kan 
fås om föreningen äger eller hyr sin föreningslokal. Denna förändring är 
gjort för att minska admininstrationen för föreningar och kommunens 
handläggare.

Utbetalningen av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019 har följt 
reglerna för föreningsbidrag och ansökningarna har bedöms likvärdigt 
efter detta. Alla föreningar som sökt bidrag har blivit beviljade.
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

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 2020-04-14.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Redovisningen av föreningsbidragen godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av föreningsbidragen godkänns.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr
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Enhetschef Kultur

Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2020.20/86

Bidrag till studieförbunden för verksamhetsåret 2019

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 2019 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 
2019. Två studieförbund blev beviljad bidrag utifrån gällande regler; 
ABF och Vuxenskolan.

Utfall
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Utbetalt bidrag

2016 2017 2018 2019 2020
ABF 84 568 kr 56 133 kr 56 936 kr 56 936 kr 58 656 kr
SV 59 198 kr 43 867 kr 43 064 kr 43 064 kr 41 344 kr

Folkbildningsrådets sammanställning av kommunbidrag

Folkbildningsrådets sammanställning av Sveriges kommuners bidrag till 
studieförbund har upphört. Sista siffrorna finns för 2017 då det 
genomsnittliga bidraget per invånare var 28,40 kr. Malås genomsnittliga 
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bidrag 2017 var 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. 

Antalet totala studietimmar för verksamhetsåret 2019 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.

Verksamhetsansvarig har beslutat om utbetalning av bidrag till 
studieförbunden på delegation utifrån gällande regler. Bidragen anslås 
på verksamhet 310 – Stöd till studieförbund.

BESLUTSUNDERLAG

Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2020-04-14.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Redovisning av bidrag till studieförbunden för 
verksamhetsåret 2019 godkänns.

BESLUT

- Redovisning av bidrag till studieförbunden för verksamhetsåret 2019 
godkänns.

-----
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§ 29 Dnr 2020.29/81

Naturvårdssatsningar, LONA, i Malå kommun

Malå kommun, som enskild part och i samverkan med byaföreningar, 
har sökt och blivit beviljade LONA-bidrag för naturvårdssatsningar i 
Malå kommun.

I Rökå har byaföreningen blivit beviljade 18 595 kr för upprustning av 
vandringsleden och uppförande av vindskydd och grillplats vid 
Kolvdammen. Projektet kommer att pågå under 2020.

I Rentjärn har byaföreningen blivit beviljade 54 000 kr för att restaurera 
och upprusta vandringsleden runt tjärnen i byn. Projektet kommer att 
pågå till 2022.

Malå kommun har blivit beviljade 138 825 kronor för inventering av 
leder och ett utsiktstorn vid entré Malå. Projektet för utsiktstornet 
ansvarar utvecklingsavdelningen för. För inventeringen av 
vandringsleder så kommer kultur- och fritidsavdelningen att resurs 
förstärka med en person om 50 % under sommaren. Inventeringen 
kommer att ge ett gott underlag för kommunen, företag och föreningar 
att jobba vidare med att utveckla bra, hållbar och tillgänglig natur i 
kommunen. På sikt kommer det att gynna lokal utveckling samt bidra till 
ökad folkhälsa då tillgången till friluftsliv och rekreation ökar. En viktig 
del i projektet är att få kunskap om och en samlad bild av ledernas 
aktuella status. I en förlängning, med detta som underlag, genomföra 
kvalitetshöjande åtgärder, tillgängliggöra informationen och hitta 
långsiktiga lösningar för fortsatt underhåll.

Projektet av inventeringen av vandringsleder ska genomföras under 
2020.
Ärendet bedöms jämställt. Projekten är ett led i att öka folkhälsan då 
tillgången till friluftsliv och rekreation ökar. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2020-04-24.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Informationen noteras.

BESLUT

- Informationen noteras.

-----
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Kultur- och fritidchef
Tekniska avd/kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2020.28/04

Revidering av villkor och avgifter/hyror för lokaler/anläggningar

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-12-12 § 50 att fastställa 
villkor och avgifter/hyror för lokaler/anläggningar. Efter beslutet var 
fattat så har efterfrågan på dagshyra för ridhuset inkommit. 

Kultur- och fritidschef har tillsammans med fastighetsansvarig inom 
tekniska avdelningen tagit fram ett dagspris för hyra av ridhuset.

Ärendet är könsneutralt och påverkar flickor/kvinnor, pojkar/män lika.

BESLUTSUNDERLAG

Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2020-04-22.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Förslaget tillägg i Villkor och avgifter/hyror för 
lokaler/anläggningar för 2020 godkänns. 

BESLUT

- Förslaget tillägg i Villkor och avgifter/hyror för lokaler/anläggningar 
för 2020 godkänns. 

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr
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Andreas Lundin, KS/KF, Teknisk avd/ 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020.31/82

Medborgarförslag om off-season användning av ishallen

Ett medborgarförslag om ökad användning av ishallen har inkommit till 
Kommunfullmäktige som gett Kultur och fritid i uppdrag att utreda och 
besluta i ärendet. I medborgarförslaget anges att ishallen används 
begränsad del av året och att den borde gå att nyttja för inlines, tennis 
mm. under resterande del av året. 

Kultur och fritidsnämndens uppdrag är bla. att försöka tillgodose 
behovet av lokaler för kultur och fritidsaktiviteter. Nämndens inställning 
är att så många anläggningar som möjligt ska användas så mycket som 
möjligt för att främja motion och fritidsaktivitet.

Då ishallen inte är kultur- och fritids vare sig ägarmässigt eller 
driftsmässigt så har vi skickat remissförfrågan till fastighetsenheten 
(tekniska avdelningen/kommunstyrelsen). Deras remissvar (se bilaga) 
om medborgarförslaget säger i korthet att man tycker att 
medborgarförslaget kan genomföras så länge fastighetsenheten får 
kompensation/täckning för de kostnader som uppstår. Uppskattade el-
kostnader är mellan 25-40 tkr och materialanskaffning mellan 5-25 tkr 
beroende på verksamhet. Inga medel finns idag för att kunna 
genomföra medborgarförslaget. Eventuellt skulle skötsel av hallen 
kunna inrymmas i befintlig drift- och skötselavtal med Malå IF, men om 
detta avtal behöver omförhandlas så finns inga medel för detta i 
dagsläget. Under dessa förhållanden med oförändrad budget för 
fastighetsenheten så föreslår fastighetsansvarig att medborgarförslaget 
avlås.

Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsavdelning 2020-04-20 § 40 att 
besluta i ärendet. Då kultur- och fritidsnämnden inte äger fastigheten 
och ej heller ansvarar för dess skötsel, så har nämnden inhämtat 
remissvar från ansvarig avdelning inför beslutet. Både kultur- och 
fritidsnämnden och fastighetsenheten är positiva till att alla 
anläggningar ska användas så mycket möjligt. 

Under rådande ekonomiska förutsättningar så är det dock inte möjligt 
att, just nu, öppna upp ishallen för off-season användning. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2020-05-20
Yttrande från fastighetsenh/kommunstyrelsen 2020-05-15, 2020-05-20
Remissförfrågan från kultur- och fritidsnämnden 2020-04-30, 2020-05-20
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Andreas Lundin, KS/KF, Teknisk avd/ 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Medborgarförslaget avlås. Beslutet överlämnas till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för delgivning/meddelande.

BESLUT

- Medborgarförslaget avlås. 

- Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för 
delgivning/meddelande.

-----
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28
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Kultur- och fritidschef, enhetschef kultur, 
kommunchef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2020.38/00

Utvärdering av kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2013-2020 
samt överlämnande till kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämndens startades upp 2013-01-01.
Nämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för kommunens 
invånare att kunna delta i ett mångsidigt fritids- och kulturutbud, genom 
att stödja och uppmuntra det ideella föreningslivet och andra aktörers 
aktiviteter och initiativ inom verksamhetsområdet. 

Kultur- och fritid är till för alla, med fokus på barn och unga. 
Vidare är det nämndens uppdrag att fastställa mål och ramar för 
verksamheten samt följa upp mål och budget. 

Kultur- och fritidsnämnden har under åren 2013-2020 bestått av fem (5) 
ledamöter och fem (5) ersättare. Från 2013 fram tills efter dagens 
sammanträde, så har kultur- och fritidsnämnden fattat  557 beslut.

Nämndens ledningsgrupp har till uppgift är bl.a. att upprätta budget, 
flerårsplan, bokslut och uppföljning för avdelningen. Sköta 
nämndsadministration samt ansvara för nämndens diarium och arkiv. 
Verksamhetsledning, föreningskontakter, bidragsärenden, uthyrningar, 
fakturering, anläggning, lotteri, projekt är exempel på andra uppgifter 
som sköts från ledningsgruppen. 

enhetschef enhetschef
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28
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Kultur- och fritidschef, enhetschef kultur, 
kommunchef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

Allmän fritidsverksamhet
Nämnden vill främja det lokala föreningslivet varvid föreningar kan söka 
och bli beviljade föreningsbidrag i former som aktivitetsbidrag, 
lokalbidrag och anläggningsbidrag. Ledarstipendium utdelas årligen för 
att hedra goda insatser inom ledarområdet i Malå kommun.

Allmän kulturverksamhet
Nämnden vill främja det lokala föreningslivet varvid föreningar kan söka 
och bli beviljade bidrag till kulturverksamhet och arrangemang. 
Kulturstipendium utdelas årligen för att hedra goda insatser inom 
kulturområdet i Malå kommun. Ansökningar om registreringslotteri enligt 
spellagen 6 kap 9§ handläggs.

Bibliotek
Malå bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Malå biblioteket är 
en viktig kulturinstitution i lokalsamhället. Biblioteksverksamheten 
regleras i huvudsak av Bibliotekslagen (2013:801). Det innebär att 
biblioteket har ett tydligt uppdrag från regering och riksdag. För 
skolbiblioteket finns utöver Bibliotekslagen även bestämmelser i 
Skollagen (2010:800).

Camping
Driften av Malå Camping ombesörjs av kultur- och fritidsavdelningen. 
Ägare är Malå Energi & Industri AB. Säsongsplatser och tillfälliga 
husvagnsplatser hyrs ut till allmänheten.

Forum
Biosalong med möjlighet till konferens, föreläsningar, teater, dans m.m.
 
Fritidsgården Kosmos
Fritidsgården Kosmos verksamhet bedrivs både dag- och kvällstid. 
Verksamheten syftar bland annat till att stärka och utveckla social 
hållbarhet, egenorganisering och demokrati Här finns det möjlighet för 
unga i årskurs 4 t.o.m. 17 år att umgås, se film, spela spel, biljard, 
pingis, köpa fika m.m. Särskilda aktiviteter och utflykter arrangeras 
under lov.

Idrotts- och fritidsverksamhet
Kultur- och fritidsnämnden får inte äga mark, fastigheter/byggnader och 
ej heller ansvara för dess skötsel (KF 2012-05-14 § 57). Avdelningen 
ansvarar för uthyrningen och fakturering av sporthall, ishall, ridhus, 
Laven, Forum, konstgräsplan. Tekniska avdelningen är fastighetsägare 
på dessa anläggningar förutom konstgräsplanen som ägs av 
Tjamstavallen AB (TAB) och Malå kommun hyr planen av TAB. 

Längdskidspåren, tot 49 km där flera slingor är utrustade med elljus, 
drivs och ägs av Kultur- och fritidsnämnden. Marken för skidspåren ägs 
delvis av Malå kommun men delar arrenderas av Svea skog.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28
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Kultur- och fritidschef, enhetschef kultur, 
kommunchef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

Kulturskolan
Malå Kulturskolas huvudsakliga uppgift är att skapa förutsättningar och 
intresse för ett aktivt och utvecklande kulturutövande, med och för, barn 
och unga i Malå kommun. Kulturskolan erbjuder barn och unga på 
Nilaskolan möjlighet till frivillig individuell undervisning inom tre 
konstområden; musik, film, digital bild och formkonst. Ibland erbjuds 
även andra typer av ämneskurser i grupp och kortkurser/prova i olika 
kulturformer.

Leasingbilar
Avdelningen har fyra leasingbilar som kommunens alla verksamheter 
kan boka/hyra för tjänsteärenden.

Parker
Avdelningen ansvar för skötsel av allmänna grönytor och lekplatser i 
samhället bl.a. torget, sjöparken, solviksbadet. Sedan 2019 så 
ombesörjer nämnden även gräsklipp åt Malåbostaden via tjänsteköp.

Stöd till studieförbund
Nämnden stöder studieförbund verksamma och med kontor på orten i 
form av ekonomiskt bidrag.

Tjamstanbackarna
Slalombacken mitt i centrala Malå med sex nedfarter, fyra liftar, ett 
åkband för de allra minsta samt ett offpistområde. Pistarna har en stor 
variation från grön till svart pist och passar hela familjen.

Turistinformation
Malå turistinformation är en auktoriserad turistinformation. I 
verksamheten möts befintliga och potentiella besökare digitalt, på 
telefon och över disk. Verksamheten samordnas med 
biblioteksverksamheten. I kommunen finns utöver turistinformationen 
även tre Info-points.  

Historik

2013
 Kultur- och fritidsnämnden bildades. Turistverksamhet (backen, 

längdskidspår m.m.), Turism, parker, allmän fritidsverksamhet, 
allmän kulturverksamhet, idrotts- och fritidsverksamhet, stöd till 
studieorganisationer, Musikskolan, Malåborg och Forum, 
fritidsgården flyttas från kommunstyrelsen. Biblioteket flyttas från 
barn- och utbildningsnämnden.

 Hälsans stig anläggs.
2014
 Turistisk marknadsföring och Turistbyrå flyttas över från 

kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden (KF 2013-11-25 § 
96) likaså även turistisk utveckling (KF 2014-10-27 § 24).
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, enhetschef kultur, 
kommunchef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

 Bokningssystem skapas där kunder själva kan boka tider i 
kommunens lokaler och anläggningar.

 Sporthallen renoveras, fasad mot omklädningsrummen görs om och 
läktare i hallen byggs.

 Digital anslagstavla sätts upp på fasaden mot torget på gamla 
kommunhuset.

 Webbkamera sätts upp på toppen av Tjamstanbackarna.
 Flytt av liftstyrning i Tjamstanbackarna, ny värmestuga, snökanoner 

m.m.

2015
 Verksamheten lotteriärenden flyttas över från kommunstyrelsen till 

kultur- och fritidsnämnden, verksamhet allmän kulturverksamhet 
(KF2015-06-22 § 141).

 Konstgräsplanen är färdigställd och tas i bruk.
 Gemensamt bildarkiv tillsammans med Arvidsjaur och Sorsele 

kommun köps in.
 Läsplattor till politikerna köps in. Handlingar skickas framöver även 

digitalt.
 Bryggorna i Solviksbadet byts ut.
 Torget görs om med terängplatta mot gräsytan med sittplatser. 

Belysningspunkter installeras inkl. vinterbelysning och plantering av 
träd.

2016
 Höstterminen 2016 tillfördes campingen. Malå Energi & Industri AB 

äger anläggningen men driften var tidigare utarrenderad till Malå 
Hotell & Skievent AB. 

 Biblioteket påbörjar inköp av nytt hyllsystem, görs i omgångar under 
några år.

 Lansering av nya webbsidor för turistisk information, 
www.visitmala.se samt www.tjamstanbackarna.se 

2017
 Verksamheten Musikskolan ändrar benämning till Kulturskola (KFN 

2017-02-24 § 16). Syftet är att ge barn och unga en bredare 
möjlighet till olika former av kulturutövande.

 Avgiften för instrumenthyra vid Kulturskolans tas bort.
 Ny pistmaskinen i Tjamstanbackarna köps in.
 Ett pentry installeras i övre hallen i Forum.
 Vajerbyte i Bamsebacken i Tjamstanbackarna.

2018
 Omfattande besparingsåtgärder vidtas av nämnden efter att 

kommunfullmäktige sänkt nämndens budgetram med närmare 
25 %. Besparingsåtgärder som beslutas om är bl.a.:
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, enhetschef kultur, 
kommunchef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

o Uthyrningsverksamheten för Malåborg återgår till 
kommunstyrelsen 2017-11-27 § 109). Lokalen har varit stängd 
längre perioder pga. läckage (kondensbildning) i taket och inga 
medel finns för renovering.

o Badhuset avvecklas pga. att fastigheten är så dåligt skick att 
skaderisken för gästerna blivit för stora. Omfattande 
renoveringar har försökts gjorts under 2017 men lagningarna 
höll bara i några veckor. Inga pengar finns för 
renovering/nybyggnad och kommunen står inför omfattande 
besparingar för att få budget i balans. Fastigheter ägs av 
kommunstyrelsen. (KF 2017-11-27 § 110).

o Bidrag för skoterleder tas bort.
o Samtliga medel för marknadsföringsinsatser tas bort.

 Offpistområde i Norrbacken färdigställs och invigs.
 Vajerbyten i Norrbacken och Alimakliften i Tjamstanbackarna.
 Kulturskolan utökar verksamheten med undervisning i digital bild 

och formkonst – 3D.

2019
 Kulturskolan byter lokal från gula villan vid Nilaskolan till lokaler i 

Forumhuset under hösten 2019 (KS 2017-11-07 § 155 (inflyttningen 
blev försenad 1 år pga. förlängd byggtid KFN 2018-11-08 § 56)).

 Skicrossbana i anslutning till Norrbacken i Tjamstanbackarnas 
färdigställs. 

 Bidrag ges till Sagabiografen i Adak för inköp av ny filmduk till 
Forum.

 Om/nybyggnationerna i mittersta servicehuset på campingen 
färdigställs

2020
 Kulturskolan blir avgiftsfri (KFN 2019-12-12 § 55).
 Kulturskolan besöks av finansminister Magdalena Andersson.

2020-07-01   
Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden upphör till förmån för en kommunstyrelsen med tre 
utskott; allmänna utskottet, utbildningsutskottet och sociala utskottet 
(KF 2019-10-21 § 136).

Styrdokument för nämnden
 Vision Malå kommun

”Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där 
utveckling sker”.

 Fullmäktiges styrkort
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Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-28
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Kultur- och fritidschef, enhetschef kultur, 
kommunchef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 
 Kultur- och fritidsplan 2019-2022 (KFN 2018-05-17 § 18)

Övergripande inriktningsmål 
Nämnden har till uppgift att stödja och främja kultur- och fritidsverksam-
heterna i kommunen i nära samarbete med föreningar och organisatio-
ner, samt stimulera det arbete som dessa driver. 
Övergripande inriktningsmål för detta arbete är:

 främja barn och ungas delaktighet och inflytande i utvecklingen av 
kultur- och fritidsutbudet i kommunen.

 främja utvecklingen av en jämlik infrastruktur i kommunen ur ett 
kultur- och fritidsperspektiv.

 främja förbättrade villkor för föreningar/organisationer som bidrar till 
kvalité, mångfald och förnyelse av kultur- och fritidsutbudet i 
kommunen.

 främja kultur- och fritidsutbudets ställning som drivkraft för 
kommunens utveckling och attraktivitet.

Kultur- och fritidsverksamhet i en kommun är i huvudsak en helt frivillig 
verksamhet. Med några få undantag är det upp till kommunen att 
besluta huruvida resurser satsas på dessa områden och i så fall hur 
mycket. Det innebär att statlig reglering genom lagar och föreskrifter i 
princip inte förekommer med undantag av bibliotekslagen.  

Övriga mål, planer, strategier och dokumentation kopplad till nämndens 
verksamhet:
 Nationella kulturpolitiska mål
 Nationella idrottspolitiska mål
 FN:s barnkonvention
 Västerbottens läns kulturplan
 Bibliotekslagen
 Regional biblioteksplan för Västerbottens län
 Gemensamt reglemente Malå kommun (specifikt Kultur- och 

fritidsnämnden)
 Biblioteksplan
 Jämställdhetsplan för Malå kommun
 Integrationsstrategi för Malå kommun
 Lokal utvecklingsstrategi Malå kommun
 Minoritetpolitiskt handlingsprogram
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Kultur- och fritidschef, enhetschef kultur, 
kommunchef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

Personal

Kultur- och fritidsnämnden har genom åren haft; kultur- och fritidschef 
20-40%, enhetschef fritid 100 %, enhetschef kultur 50 %, 
administratör/handläggare 50-100 %, barn och skolbibliotekarie 80 %, 
biblioteksassistent 70 %, turistinformatör 30 %, lärare kulturskolan 200 
% (fördelat på flera individer), fritidsledare 100 % (fördelat på flera 
individer). Turistverksamheten, Camping, Parker, Leasingbilarna och 
Idrottsanläggningar delar på 3 st 100 % tjänster. Dessutom finns 
projektmedarbetare i nästintill alla verksamheter där projekt bedrivits.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden har, förutom första verksamhetsåret, alltid 
hållit budget.
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(Kommentar till diagrammet: I budgetuppföljningen för jan-apr 2020 så 
har kultur- och fritidsnämnden nyttjat 84 % av budgeten för dessa 
månader. Prognosen baseras på att nämnden fortsättningsvis kan hålla 
samma resursutnyttjande under hela året. Dock slår coronapandemin 
hårt mot avdelningen då bl.a. Tjamstanbackarna tvingades stänga i 
förtid (7/4-20) vilket innebär mellan 1 miljon och 500 000 kr i uteblivna 
intäkterna. Åtgärder på kostnadssidan är gjorda för att minska påverkan 
på ekonomin. Hur överföringen görs mellan kfn och 
Meni/kommunstyrelsen kommer att få betydelse för utfallet. 
Prognostiserat budgetutfall på helåret 2020 är därmed högst osäkert. 
Nämnden bedöms, trots inkomstbortfallet för Tjamstanbackarna, i 
dagsläget ändå kunna hålla budget och förhoppningsvis kunna göra ett 
överskott med ca 4-500 000 kr).
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Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
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Utdragsbestyrkande

Totalt sett så har nämnden lämnat tillbaka 4,3 mnkr av budgeterade 
medel till kommunkassan under dessa år. Detta trots att nämnden 
budget under senaste åren har minskat kraftigt. Till 2018 minskades 
nämndens budget med nästan 25 %. De åtgärder som vidtogs (beslut i 
KF) för att kunna hålla budget, var inga roliga beslut för nämnden och ej 
heller för samhället. Bla. så stängdes badhuset och Malåborg, budgeten 
för Tjamstanbackarna minskades rejält, marknadsföringsinsatser togs 
bord, bidragen till föreningar och studieförbund nästan halverades m.m.

Delfinansierad verksamhet med externa medel

Kommunfullmäktige fastställde 2014-års styrkort för alla nämnder/bolag 
2013-11-25 § 90. I sambans med detta formulerades för första gången 
avdelningsmålet om att ”Delfinansiera nämndens verksamheter med 
externa medel”. Detta mål har efter införandet legat konstant i 
verksamheternas handlingsplaner även efter att styrkorten korrigerats. 

Nu inför att nämnden upphör till sommaren, finner vi det motiverat att 
redovisa utfallet, dvs. avdelningens förmåga att under nämndens 
ledning söka externa medel för utveckling av kultur- och 
fritidsverksamheterna i Malå kommun. 
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Sammanställning externa medel kultur- och fritidsverksamheterna 2013-
2020

Diagrammet ovan visar förbrukade externa medel på verksamhetsnivå 
fördelat per år. Sammantaget har avdelningen under perioden 2013-
2020 beviljats 4 391 430 kr. För medlen har bland annat 
kulturskoleverksamheten breddats (att omfatta dans, teater, 3D, film, 
musikalisk fördjupning, cirkus och parkour), lovaktiviteter arrangerats, 
vandringsleder kunnat kartläggas, simskola för förskoleelever 
genomförts, öppethållandet fritidsgården utökats, möblemang och 
aktivitetsutrustning kunnat köpas in, förstärkning av barn- och 
ungdomsbibliotekarie verksamhet möjliggjorts, resor för barn- och unga 
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kommunchef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

kunna genomföras, meröppet Malå bibliotek utvecklats, åtgärder i 
fysiska fastigheter utförts. Utöver dessa medel tillkommer resurser där 
annan projektägare möjliggjort verksamhet i Malå kommun. Exempel på 
detta är bland annat finansieringen av webblösningen 
www.visitmala.se, upprättandet av facebooksidan Malå – med allt så 
nära och modernisering av biografduk i Forum.  

I skrivande stund har avdelningen ytterligare tre innestående 
ansökningar, ej beslutade, med en omfattning på 1 262 000 kr för 
innevarande år 2020 och kommande år 2021.

Granskning av nämndens ansvarsutövande

Revisorernas granskning, har under samtliga av nämndens 
verksamhetsår, visat att ”nämnden har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt. Kultur- och fritidsnämnden har bedrivit 
verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Nämndens interna kontroll har varit tillräckligt”. 

Bedömning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 136 att kultur- och 
fritidsnämnden, omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden 
upphör att gälla 2020-07-01, till förmån för en kommunstyrelse med tre 
utskott; allmänna utskottet, utbildningsutskottet och sociala utskottet.
Verksamheterna i kultur- och fritidsnämnden hamnar främst under 
allmänna utskottet, undantaget fritidsgården Kosmos som drivs vidare 
under utbildningsutskottet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 19 att Tjamstanbackarna 
och campingens verksamheter ska drivas vidare i Malå Energi & 
Industri AB (Meni) fr.o.m. 2020-09-01. Meni avser att köpa viss 
tjänst/timmar från kultur- och fritidsnämnden för dessa verksamheter 
och just nu pågår förhandlingar (bl.a. personaltimmar, lokaler för 
leasingbilarna, fordon för parkförvaltningen, verkstads- och personal 
utrymmen ska finnas).  

I samband med att ny politisk organisation införs till sommaren så pågår 
det även en utredning om ny tjänstemannaorganisation. Inga beslut för 
hur den organisationen ska se ut är tagna i skrivande stund. Hur dessa 
beslut kommer att påverka kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
och personal vet vi inte ännu.

Utifrån att nämnden upphör i sommar så överlämnas därmed ansvar, 
utveckling och uppföljning av fritid- och kultverksamheterna till 
kommunstyrelsen.
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Kultur- och fritidschef, enhetschef kultur, 
kommunchef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

BESLUTSUNDERLAG

Se Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2020-05-19.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter åren 2013-2020 godkänns. Uppföljningen överlämnas till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för delgivning/meddelande. 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar över fortsatt arbete och uppföljning 
av nämndens verksamheter till kommunstyrelsen.

BESLUT

- Uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens verksamheter åren 
2013-2020 godkänns.

- Uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
för delgivning/meddelande.

- Kultur- och fritidsnämnden lämnar över fortsatt arbete och 
uppföljning av nämndens verksamheter till kommunstyrelsen.

-----
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§ 33 Dnr 2020.17/00

Redovisning av meddelanden

Kommunchef Jim Lundmark Svar på frågor om underlag/beslut 
för försäljning av Tjamstanbackarna, 
Campingen, längdskidspår, 
pistmaskin, verktyg m.m.

Miljö- och byggnämnden Dnr MBN-2019-551
Delegationsbeslut avskrivning av 
ärende; Begäran om förbud mot 
obehörig trafik inom 
Campingområdet.

Kommunstyrelsen Dnr 2020.50/10
Uppstart och fortsatt drift av Malå 
Visitor Center.

Länsstyrelsen Västerbotten Ärendenr 501-10449-2019
Statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet Inventering av 
leder samt entré Malå, Malå 
kommun.

” ” Ärendenr 501-10455-2019
Statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet Rastplats 
kolvdammen, Malå kommun.

” ” Ärendenr 501-10456-2019
Statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet Rentjärn runt, 
Malå kommun.

Kommunfullmäktige Dnr 2020.58/00
Deltagande i sammanträden på 
distans.

Dnr 2020.57/10
Framtida drift av hotellet, campingen 
och alpina anläggningen – Malå 
Energi & Industri AB.

Dnr 2020.47/04
Årsredovisning 2019.
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Dnr 2020.62/04
Beviljande av ansvarsfrihet år 2019 
för kultur- och fritidsnämnden.

Dnr 2020.32/10
Uppföljning av samtliga 
internkontrollplaner 2019.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Redovisning av meddelanden godkänns.

BESLUT

- Redovisning av meddelanden godkänns.

-----
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§ 34 Dnr 2020.26/00

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

Utbetalning av bidrag enligt regler för 
stipendier och bidrag till föreningar och 
studieförbund vad avser aktivitetsbidrag. 
Bedömning av lokal- och/eller 
anläggningsbidragets storlek, samt 
utbetalning av densamma
-     Föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019, 
lokalbidrag 59 800kr, anläggningsbidrag 46 120kr 
och aktivitetsbidrag 73 283kr. Totalt 179 203kr.

-     Bidrag till studieförbunden för 
verksamhetsåret 2019. ABF 58 656 kr, 
Vuxenskolan 41 344 kr. Avslag till 
studieförbunden Bilda, Studiefrämjandet, Sensus 
och Medborgarskolan Nord.

Gunnar Harr
Maria I Larsson

Bevilja/avslå kulturbidrag samt andra bidrag 
till särskilda ändamål inom fastställd 
budgetram
-     Malå Handikappförening beviljas 3 000 kr.
-     Adakbygdens byalag, avlås.

Gunnar Harr

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

-----
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