
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Plats och tid Biblioteket, torsdag den 23 maj, kl 08:30
Kommunförvaltningen, sammanträdesrum Venus, kl 10:00

Ajournering Lunch 11:45 – 12:45

Beslutande Jakob Stenlund (S)
Erik Conradzon (ML) ersätter Rut Hellsten (ML)
Tomas Bergqvist (S)
Kent Lindsköld (V)
Erik Fängström (L)

Övriga deltagande Gunnar Harr, kultur- och fritidschef
Maria Larsson, enhetschef kultur
Susanne Stenberg, sekreterare

Utses att justera Erik Fängström, ersättare Erik Conradzon

Justeringens plats och tid Onsdag 29 maj, kl 15:30

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-29
Susanne Stenberg

Ordförande

Jakob Stenlund (S)

Justerande

Erik Fängström § 11-20, 22-29 Erik Conradzon § 21

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-23

Anslag sätts upp 2019-05-31 Anslag tas ner 2019-06-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Kultur- och fritidsavdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 11

Fastställande av dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Utsänd dagordning fastställs med följande tillägg: 
- Ledningsfunktioner

BESLUT

Utsänd dagordning fastställs med följande tillägg:
-  Ledningsfunktioner. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2019.33/00

Redovisning av nämndsärenden 2018

Kultur- och fritidsnämnden önskar regelbunden uppföljning av 
nämndsärenden. 

Totalt har kultur- och fritidsnämnden beslutat i 68 ärenden under 2018. 
Vid årets slut finns 1 ärende som fortfarande pågår:

- Ansökan om kultur- och utvecklingsbidrag 2019
- Utredning om synliggörandet av den skogssamiska kulturen

Ärendelistan samt protokoll finns även att hitta på kommunens 
hemsida. 

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 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2019.27/00

Information om revisionsgranskning av Arbetsmiljöarbetet 2018

Kommunrevisionen har granskat Malå kommuns ”arbetsmiljöarbete”. 
Då kommunstyrelsen (KS) är personalansvarig för hela kommunens 
personalstyrka ligger granskningen på KS och gäller även för anställda 
inom kultur och fritid. Detta gör det lämpligt att informera kultur och 
fritidsnämnden om innehållet i granskningen. Granskningen visar att 
arbetsmiljöarbetet ”i begränsad utsträckning” bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt”. Rapporten innehåller kritik till kommunstyrelsen 
både vad gäller styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Bland 
annat så efterlyses åtgärder för att sänka sjuktalen, en behovsanalys av 
resurser och förbättrad uppföljning.

Ytterligare arbete för att följa upp rapporten torde komma från KS 
senare under året som då även inkluderar nämnderna.

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-05-06

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 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2019.37/00

SCB medborgarundersökning 2018

SCB gjorde 2018 en medborgarundersökning i Malå kommun där 
resultatet nu kommit och informeras i nämnden. 

Undersökningen använder metoden nöjd kund index, NKI, som syftar till 
att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens 
medborgare. Undersökningen tar sikte på kommunen som en plats att 
bo på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande på 
beslut. Dessa tre områden visar att medborgarna anser att det bör 
satsas resurser på kultur och fritidsverksamheterna och i synnerhet 
fritidsverksamheterna. Andra områden som pekas ut som viktiga att 
satsas på är t ex gator, vägar och äldreomsorg. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-05-14.

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 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KFN, Maria I Larsson, Gunnar Harr, KS

Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2019.35/80

Revidering av styrkort Kultur- och fritidsnämnden 2019

Styrkorten för 2019 fastställdes av Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-
19 § 67 och är inaktuella och behöver revideras.  

Styrkorten är fastställda utan att årtal har ändrats vilket gör att de inte är 
tillämpbara på 2019 års delårsrapport. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-05-14.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Styrkorten för 2019 revideras.

BESLUT

- Styrkorten för 2019 revideras. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KFN, KS, KF,  Lina Dahlbäck, Maria I 
Larsson, Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2019.36/80

Delårsrapport Kultur- och fritidsnämnd jan-april 2019

Delårsrapporten redovisas i nämnden. 

Kultur- och fritidsavdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för 
tiden januari - april år 2019 för kultur- och fritidsnämndens verksam-
hetsområde.

Kultur och fritidsnämnden har  jan-april 2019 skött sin ekonomi bra. 
Återhållsamhet har gällt i alla verksamheter. Vi ligger på 85% av budget 
för perioden och bedömningen är att om inget oförutsett inträffar så ska 
Kultur och fritidsnämnden klara budget 2019

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-05-17

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): 
- Delårsrapporten för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 

perioden jan-april 2019 godkänns.
- Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige för delgivning/meddelande.

BESLUT

- Delårsrapporten för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 
perioden jan-april 2019 godkänns.

- Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för delgivning/meddelande.

-----

7



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2019.26/00

Information om revisionsrapport 2018

Av kommunallagen och god revisionsed ska revisorerna årligen 
granska alla styrelser och nämnder i Malå kommun. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra 
verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag, lagar och 
föreskrifter. Syftet med granskningen är att granska och pröva om 
kommunstyrelse och nämnders ansvarsutövande skett på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och 
med tillräcklig intern kontroll.

Kultur och fritidsnämnden bedöms i rapporten med högsta betyg både 
vad gäller ekonomiskt tillfredställande och intern kontroll. Beträffande 
ändamålsenlighet får KFN godkänt men det finns förbättringar och 
rekommendationen från revisorerna är att nytillträdda styrelser och 
nämnder ska vidta åtgärder vid signaler om bristande måluppfyllelse för 
verksamhet och ekonomi. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-05-06

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 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Maria I Larsson, 
Kommunchef, KS, Samisk koordinator

Utdragsbestyrkande

§ 18 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 under firandet av den 
samiska nationaldagen 2019-02-06 inkomma med förslag om hur den 
skogssamiska kulturen kan synliggöras 
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 vissa 
punktinsatser. 
Idéer rörande exempelvis skapande verksamhet och offentlig 
utsmyckning finns, men generellt saknas tids- och aktivitetsplaner med 
tillhörande budget för verkställande. Med utgångspunkt i detta beslöt 
den samiska samrådsgruppen 2019-04-10 att presentera följande 
förslag på hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras i Malå 
kommun: 

Malå kommun inför enprocentregeln. 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. Malå 
kommuns skogssamiska samrådsgrupp utgör verkställande plattform 
för den konstnärliga gestaltningen, med särskilt uppdrag att synliggöra 
den skogssamiska kulturen. 
Vidare föreslås Malå kommun arbeta för större kommunövergripande 
gestaltningsprojekt med extern finansiering, med särskild fokus på en 
kommunövergripande skulpturpark för att synliggöra den skogsamiska 
kulturen.

Som samisk förvaltningskommun finns stora möjligheter att genom 
införandet av enprocentregel säkerställa och utveckla ett strategiskt 
synliggörande av den skogssamiska kulturen i kommunen. Vidare kan 
en skogssamisk skulpturpark stärka detta arbete. Ett synliggörande av 
den skogssamiska kulturen i vår kommun bedöms förbättra möjligheten 
att stärka både platsens och flickor/kvinnors och pojkar/mäns egna 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Maria I Larsson, 
Kommunchef, KS, Samisk koordinator

Utdragsbestyrkande

identitet. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria I Larssons tjänsteutlåtande 2019-04-16

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund(S): Utredningen om hur den skogssamiska kulturen kan 
synliggöras godkänns. 
Malå kommun fattar beslut om att enprocentregeln för konstnärlig 
gestaltning ska tillämpas av kommunen som regel. 
De medel enprocentregeln avger förvaltas av den skogssamiska 
samrådsgruppen för konstnärlig gestaltning i kommunen. 
Styrdokument med metoder för hur arbetet med enprocentregeln ska gå 
till arbetas fram genom samrådet. 
Malå kommun arbetar aktivit för att möjliggöra inrättandet av en 
skogssamisk skulpturpark med extern finansiering.

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Utredningen om hur den skogssamiska kulturen kan synliggöras 
godkänns

 -Malå kommun fattar beslut om att enprocentregeln för konstnärlig 
gestaltning ska tillämpas av kommunen som regel

- De medel enprocentregeln avger förvaltas av den skogssamiska 
samrådsgruppen för konstnärlig gestaltning i kommunen

- Styrdokument med metoder för hur arbetet med enprocentregeln ska 
gå till arbetas fram genom samrådet

- Malå kommun arbetar aktivit för att möjliggöra inrättandet av en 
skogssamisk skulpturpark med extern finansiering.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2019.40/00

Verksamhetsinformation

Gunnar Harr (fritid) och Maria I Larsson (kultur) informerar lite om vad 
som händer i verksamheterna efter delårsbokslutets period. 

På camping ser det ut ungefär som beräknat men vi befarar att det blir 
kämpigare. Vi har fler lediga platser i år än tidigare vid den här tiden.

Parkförvaltningen har precis kommit igång. Inte hänt så mycket än. 

På Kosmos planeras skolavslutningen för fullt. Nytt för i år är att även 
åk 4-6 får en skolavslutningsaktivitet. Feriearbeten planeras för fullt. 
Logerna på Forum renoveras efter en skada. 

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 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Gunnar Harr, ledarstipendiat-/er

Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2019.24/80

Ledarstipendium 2019

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 Inkom Motivering
Carola och 
Anders 
Norrman

Benny 
Grundberg, 
Marcus 
Hellsten

2019-04-29

2019-04-29

Lagledare för hockey U 12/14 

Tränare för hockey U12/14
För ert idoga arbete inom 
ungdomshockeyn. Utan ert 
fantastiska arbete skulle inte 
verksamheten överleva. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Susanne Stenbergs tjänsteutlåtande 2019-05-02.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

- Jakob Stenlund (S): Malå kommuns ledarstipendium 2019 om 5 000 
kronor tilldelas Benny Grundberg och Marcus Hellsten för idogt 
arbete inom ungdomshockeyn och utan det fantastiska arbetet skulle 
inte verksamheten överleva.  Stipendiumet anslås verksamhet 30000 
– allmän fritidsverksamhet. 

BESLUT

- Malå kommuns ledarstipendium 2019 om 5 000 kronor tilldelas Benny 
Grundberg och Marcus Hellsten för idogt arbete inom 
ungdomshockeyn och utan det fantastiska arbetet skulle inte 
verksamheten överleva. 

- Stipendiumet anslås verksamhet 30000 – allmän fritidsverksamhet.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Maria I Larsson, Stipendiaten

Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2019.25/80

Kulturstipendium 2019

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 2019, har en nominering 
inkommit: 

Nominerad Inkom Motivering
Erik Fängström 2019-01-30 Få har som han fått så många att 

engagera sig i olika publika 
uttrycksformer. Genom sitt 
inspirerande och entusiastiska 
ledarskap, breda musikaliska 
kunnande har han bidragit till att 
många har börjat med sång, musik 
och poesi i olika former. 

JÄV
Erik Fängström (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ingen tjänstgör i hans ställe. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Susanne Stenbergs tjänsteutlåtande 2019-05-23.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Malå kommuns kulturstipendium 2019 tilldelas Erik 
Fängström om 5 000 kronor. Stipendiet anslås verksamhet 31500 – 
allmän kulturverksamhet. 

BESLUT

- Malå kommuns kulturstipendium 2019 tilldelas Erik Fängström om
  5 000 kronor
- Stipendiet anslås verksamhet 31500 – allmän kulturverksamhet. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunchef, Kultur- och fritidschef, 
enhetschef Kultur Malå kommun, Samisk 
koordinator Malå kommun, Region 
Västerbotten

Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2019.29/80

Region västerbotten kulturplan 2020-2023

Kulturutskottet svarar, på uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden, 
för framtagande av kulturplanen i bred samverkan med länets 
kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Under framtagandet av kul-
turplanen har ett 40-tal dialoger ägt rum.

Kulturutskottet önskar få synpunkter på remissutgåvan senast 15 juni 
2019. 

Region Västerbotten bjuder också in till Remisscafé 15 maj i Lycksele 
där ett förslag till kulturplan presenteras och som gemensamt 
diskuteras och ges synpunkter på. Remisscafét är öppet för alla som 
önskar att delta. 

Kulturutskottet kommer efter remissperioden att bearbeta kulturplanen 
utifrån inkomna remissvar. Kulturutstkottet bereder kulturplanen vid sitt 
sammanträde den 19 september inför beslut i Regionala 
utvecklingsnämnden den 2 oktober respektive Regionfullmäktige 19-20 
november.

Malå kommun föreslås inkomma med svar på Remissutgåva Kulturplan 
Region Västerbotten 2020-2023 (sammanfattat i bilaga 3). 

Kapitel 1-4

Hur ställer ni er till föreslagna kulturpolitiska mål? 
Stämmer överens med mål i Malå kommuns kultur- och fritidsplan 
2019-2022. 

Hur ställer ni er till föreslagna insatsområden? 
Se nedan förslag komplettering. 

Är det något som saknas eller behöver ändras? 
Kapitel 2. Kulturpolitiska mål och insatsområden
”Mål 2. Främja barn och ungas delaktighet  och inflytande i utvecklingen 
av kulturlivet” sid 10. 
Förslag komplettering ytterligare insatsområde: 
• Genom ett förtydligande av kulturkonsulenternas 

funktion/erbjudande underlätta för utveckling ett varierat 
kulturutbud för barn och unga i hela länet

”Mål 4. Främja bevarandet, användandet och utvecklandet av regionens 
kulturarv och kulturmiljöer” sid 13. 
Förslag komplettering ytterligare insatsområde:
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunchef, Kultur- och fritidschef, 
enhetschef Kultur Malå kommun, Samisk 
koordinator Malå kommun, Region 
Västerbotten

Utdragsbestyrkande

• Verka för att en diversifierad bild av länets samiska kulturarv och 
kulturmiljö utvecklas och synliggörs. 

• Bredda arbetet rörande etablering av samiska noder och centra.  

Kapitel 3. Kulturpolitiska organisation, Kommunal nivå, sid 15. 
Ersätt ordet ”föreningsliv” med ordet ”kulturliv”.  
”Folkbildningens aktörer, föreningsliv, enskilda professionella 
kulturskapare, musik- och kulturskolor samt biblioteken skapar 
gemensamt det lokala föreningslivet/kulturlivet”

”Kapitel 4. Samverkansområden – former för samverkan” sid 19. 
Komplettera exempel på etablerade nätverk för samverkan med: 
KNIV – Kulturskolenätverket i Västerbotten

”Kapitel 4. Samverkansområden – Kulturell infrastruktur och utbud” sid 
19. 
Omformulera sista meningen på sidan 19, läser den som folkbildning 
och bibliotek kompenserar/ersätter regionala kulturverksamheter som är 
lokaliserade i länets större städer i och med att meningen börjar med 
ordet ”Samtidigt”. Så är väl inte avsikten? 

”Kapitel 4. Samverkansområden – Urfolket samer” sid 22. 
Förslag förstärk områdena genom ytterligare insatsområden föreslagna 
ovan (Mål 4). 

”Kapitel 4. Samverkansområden – Barn och unga” sid 23.
Länets kulturkonsulentverksamhet är betydelsefull även på barn och 
ungas fria tid, utanför skolverksamheten. Förslag komplettering: 
Samverkan mellan regional kulturverksamhet och lokala aktörer så som  
föreningsliv, bibliotek, folkbildning, kulturskolor och fritidsgårdar kan 
främja ett varierat kulturutbud för barn och unga i hela länet och kultur 
kan på så vis bli en självklar del av målgruppens vardag, såväl skola 
som på fritiden. 

”Kapitel 4. Samverkansområden – Internationellt arbete” sid 26. 
Ett ökat kulturellt utbyte är väsentligt även för kommuner, 
lokalsamhällen och lokalföreningar. Avsutande stycke på sid 26 berör 
enbart samverkan på den regionala nivån. Förslagsvis förtydligas 
samverkansområdet på följande sätt: Region Västerbotten ska fortsatt 
närvara på den internationella arenan för att skapa förutsättningarna för 
internationella samarbeten och kulturutbyten i hela länet.

Kapitel 5
Är det något som saknas eller behöver ändras i prensentationerna 
av verksamheterna?
Se nedan kommentar rörande utvecklingsområden. 
Är det något som saknas eller behöver ändras vad gäller 
föreslagna utvecklingsområden? 
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
Kommunchef, Kultur- och fritidschef, 
enhetschef Kultur Malå kommun, Samisk 
koordinator Malå kommun, Region 
Västerbotten

Utdragsbestyrkande

Under rubriken Regionala Kulturpolitiska mål (sid. 8) inleds det med 
följande formulering: 
”Region Västerbottens övergripande kulturpolitiska mål är att alla 
invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och 
erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur, samt har 
likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i 
samhällslivet.”

Genomgående går det i planen läsa att tillgången till professionell kultur 
skiljer sig mellan kust, inland och fjäll och att de flesta regionala 
kulturverksamheterna är lokaliserade i länets större städer. 
1. Lämpligt hade det varit att ett utvecklingsområde under respektive 

presentation förtydligar hur verksamheten har för avsikt att arbeta 
för alla invånares tillgång till det egna utbudet och hur 
verksamheten har för avsikt att erbjuda likvärdiga möjligheter att 
skapa och utöva kultur under planperioden. Med undantag för 
vissa, saknas konkreta initiativ för detta. 

2. Med samma bakgrund är det också angeläget att motivera val av 
etableringsort vid nyetableringar/satsningar som enligt plan också 
ska förläggas i länets större städer.   

Förslag remissvar sammafattat i bilaga 3.

Genom att lämna remissvar kan förutsättningarna för harmonisering 
mellan regional kulturplan och lokala förutsättningar och lokal utveckling 
i Malå kommun förbättras.

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria I Larssons tjänstutlåtande 2019-04-29.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Remissvar enligt bilaga 3 skickas in. 

BESLUT

Remissvar enligt bilaga 3 skickas in. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KFN, Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr 2019.31/00

Interkontrollplan

Kultur och fritidsnämnden har beslutat om Intern kontrollplan som ska 
redovisas årligen till Kommunsturelsen. Kommunstyrelsen ska redovisa 
denna i mars varje år till Kommunfullmäktige.

I frånvaro av enhetschef Fritid har Kultur- och fritidschefen ansvar för att 
fordonsregler följs. Centralt beslut finns att alla nämnder ska följa upp 
enhetens bränsleförbrukning. För tertialbokslut 1 finns inga 
anmärkningar att finna i förbrukningen av avdelningens fordon. 
Hyrbilsverksamheten har en förbrukning på drygt 0,5 l/mil och 
pickuperna som används i skidanläggning och parker har en 
förbrukning på 1,85- 2,18 l/mil. Den relativt höga förbrukningen ska ses 
mot bakrund av att de körs på lågväxel vid snösprutning inne i 
anläggningen.Detta ger hög förbrukning och få mil. Pistmaskinen som 
inte ingår i kontrollunderlaget har en förbrukning på 29,4 lit/tim under 
januari till mars. Övriga kontrollpunkter som enligt nämndsbeslut ska 
följas upp gällande genomförande av fattade beslut samt 
jämställdhetsperspektiv i de fattade besluten återfinns i 
verksamhetsberättelsen.

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänstutlåtande 2019-05-06.

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 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KFN, Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2019.32/84

Utvärdering Tjamstanbackarna/Camping 19/20

Då det funnits viss kritik gällande omfattningen på camping och 
skidanläggnings skattefinansiering kan det vara på sin plats att 
kommentera detta samt lite information om besluten runt snöläggning 
och datum för öppning av skidanläggningen.
Kultur- och fritid betalar för anläggningarna ett arrende på 975 000 
kronor till MENI för turistverksamheten i Tjamstanbackarna och 
campingen.
Deras avskrivningskostnader är ca 500 000 vilket gör att en ansenlig 
summa av vår budget hamnar hos MENI. Dessutom återlämnade KFN 
727 000 kr till kommunkassan av 2018 års budget. Lägger man 
samman dessa siffror så är det mer än vad hela Tjamstanbackarna och 
campingen har i budget. Om kommunen själva ägt anläggningarna 
stället för MENI så skulle inga skattemedel behövt användas till 
anläggningarna 2018. 
När det gäller snösprutningen blev det taget ett beslut att för Åkband 
och Bamsebacke skulle målsättningen vara att det skulle 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 8-9/12. Första 
helgen med skidåkning från toppen var 15-16/12 så vårt mål uppfylldes 
även denna säsong.

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänstutlåtande 2019-05-08.

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 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KFN, enhetschef Kultur Malå kommun

Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2019.21/04

Statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år

Malå kommun, kultur- och fritidsavdelningen, verksamhet 315 
allmänkultur har rekvirerat statsbidrag till avgiftsfria 
sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år. För Malå kommun är 
statsbidraget på 73 119 kronor. Del av medlen används för kommunala 
sommarlovsaktiviteter (ex skolavslutningsarrangemang genom 
fritidsgården Kosmos) och resterande fördelas till föreningar med 
intresse att arrangera avgiftsfria sommarlovsaktiveter för barn 6-15 år. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Maria I Larssons tjänstutlåtande 2019-04-25

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 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering
KFN, Gunnar Harr, Agneta Westerlund, 
Maria I Larsson

Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 2019.30/04

Internbudget kultur- och fritidsnämnden 2020

Preliminär internbudget 2020 baseras på teknisk ram. Kan komma att 
justeras då beslut ännu inte tagits i budgetberedning/KF om de slutliga 
ramarna. 

Bedömning:
Försäljningen måste fortsätta att öka i Tjamstanbackarna och intäkterna 
i parkförvaltningen, i form av klippning av gräsytor åt MABO, måste 
fortsätta 2020. Löneökningar är inräknade i budgeten men däremot är 
budgeten mycket strm för verksamheterna. Min bedömning är ändå att 
den är möjlig att klara utan att ytterligare särskilda besparingsåtgärder 
genomförs. 

BESLUTSUNDERLAG

Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-05-07

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Preliminär internbudget för 2020 godkänns. 

BESLUT

Preliminär internbudget för 2020 godkänns. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2019.41/80

Ledningsfunktion

Rekryteringen av enhetschef fritid har avbrutits då budgetberedningen 
vill att alla nämnder ska se över sin ledningsfunktion. Kultur- och fritid 
har idag en enhetschef kultur på 50%, en administratör på 100%, en 
kultur- och fritidschef på 40% och en enhetschef fritid 100 %, 
obemannad sedan mars 2018.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att se över 
ledningsfunktionen gällande arbetsuppgifter och ansvar. Redovisning 
sker i septembernämnden. 

BESLUT

- Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att se över ledningsfunktionen 
gällande arbetsuppgifter och ansvar. Redovisning sker i 
septembernämnden.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2019.15/00

Redovisning av meddelanden  2019

Malå Teaterförening Dnr 2018.9/86
Återrapportering av kulturbidrag- 
utvecklingsbidrag 2018.

Malåföretagarna Redovisning av lovaktiviteter 
2018

Malå IF Ishockeysektionen Redovisning av lovaktiviteter 
2018

Malå Atletklubb Redovisning av lovaktiviteter 
2018

Malå Trädgårdssällskap Redovisning av lovaktiviteter 
2018

Far Out Pranksters Dnr 2019.17/86 
Återrapportering av 
snabbkultursbidrag

Kommunstyrelsen Dnr 2019.32/04 
Godkännade av 
kommunstyrelsens 
investeringsplan 2019, per 
investeringsprojekt

Dnr 2019.27/14
Fastställande av Handlingsplan 
för ett förbättrat företagsklimat i 
Malå – åtgärder och aktiviteter 
(2019-2021)
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige Dnr 2019.54/04
Årsredovisning 2018

Dnr 2019.36/04
Budget 2020 – Preliminära 
(tekniska) budgetramar 2020
Dnr 2019.37/04
Budget 2020 – 
Budgetförutsättningar 2020

BESLUTSUNDERLAG

Se Susanne Stenbergs tjänsteutlåtande 2019-05-17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Redovisning av meddelanden godkänns. 

BESLUT

- Redovisning av meddelanden godkänns. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-23

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2019.38/00

Redovisning av delegationsbeslut

Styrelsen/nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enlgit fastställd delegationsförteckning. Dessa beslut ska 
redovisas till styrelsen/nämnden. Redovisningen innebär inte att 
styrelsen/nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 
Däremot står det styrelsen/nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 

ÄRENDE DELEGAT
Kultur- snabbkulturbidrag 2019
- Far out Pranksters beviljas 3 000 kronor
- Máláge Nástieh beviljas 3 000 kronor
- Malå Folkdanslag beviljas 3 000 kronor
- Malå Dragspelsklubb beviljas 3 000 kronor
- Nådagubbens Intresseförening beviljas 3 000 
kronor
- Lönås Intresseförening beviljas 3 000 kronor
- Lönås Idrottsförening beviljas 3 000 kronor
- Lönås Intresseförening beviljas 1 000 kronor

Gunnar Harr

BESLUTSUNDERLAG

Se Susanne Stenbergs tjänstutlåtande 2019-05-17.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

-----

24


	Protokoll förstasida
	Beslut KFN 2019-05-23
Fastställande av dagordning
	Beslut KFN 2019-05-23
Redovisning av nämndsärenden 2018
	Beslut KFN 2019-05-23
Information om revisionsgranskning av Arbetsmiljöarbetet 2018
	Beslut KFN 2019-05-23
SCB medborgarundersökning 2018
	Beslut KFN 2019-05-23
Revidering av styrkort Kultur- och fritidsnämnden 2019
	Beslut KFN 2019-05-23
Delårsrapport Kultur- och fritidsnämnd jan-april 2019
	Beslut KFN 2019-05-23
Information om revisionsrapport 2018
	Beslut KFN 2019-05-23
Utredning om synliggörandet av den skogssamiska kulturen i Malå
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KFN 2019-05-23
Verksamhetsinformation
	Beslut KFN 2019-05-23
Ledarstipendium 2019
	Beslut KFN 2019-05-23
Kulturstipendium 2019
	Beslut KFN 2019-05-23
Region västerbotten kulturplan 2020-2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut KFN 2019-05-23
Interkontrollplan 
	Beslut KFN 2019-05-23
Utvärdering Tjamstanbackarna/Camping 19/20
	Beslut KFN 2019-05-23
Statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år
	Beslut KFN 2019-05-23
Internbudget kultur- och fritidsnämnden 2020
	Beslut KFN 2019-05-23
Ledningsfunktion
	Beslut KFN 2019-05-23
Redovisning av meddelanden  2019
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KFN 2019-05-23
Redovisning av delegationsbeslut

