
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Allmänna utskottet 2022-01-31 (20) 

 
Plats och tid Teams-möte, kl 15.00 - 17.00 
 
Ajournering Kl 16.16 - 16.21 
 Kl 16.46 - 16.59 Ella-Marit Pilto inf om allmänna avdelningens verksamhet 
 
 
Beslutande Petter Lundström (V) 

 Ylva Olofsson (S) 
 Stefan Lundgren (L) 
 
 
Övriga deltagande  Ella-Marit Pilto, avdelningschef 
  Catrin Björck, sekr 
  Anna-Karin Horney, utvecklings- och arbetsmarknadschef, § 2, 4 
  Jim Lundmark, kommunchef, § 3, 6 - 7, 9, 11 
  Lisa Nilsson, kommunsekr, § 5 
  Rune Nilsson, IT-samordnare, § 8 
  Maria Larsson, rektor förskolan, § 10 
  Maria I Larsson, verksamhetsansvarig Kultur, § 12 - 13 
  Tage Forsgren, förslagsställare, § 11 
  Alva Morén, förslagsställare, § 12 
 
 
 
Utses att justera Stefan Lundgren, ersättare Ylva Olofsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag den 9 februari 2022, kl 09.00 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 1 - 13 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Petter Hultdin    
      
 Justerande     
  Stefan Lundgren    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-01-31 
 
Anslag sätts upp  2022-02-09 Anslag tas ner 2022-03-03 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-01-31 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 1     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Dagordningen godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-01-31 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 2    Dnr 2022.14/04 
 
Erbjudande om att ingå i projekt för att åstadkomma bättre mobiltäck-
ning  
 
Fjällkommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea har på-
börjat ett projekt för att åstadkomma bättre mobiltäckning genom sats-
ningar på  
 
1) Småskaliga lokala mobilnät i fiberanslutna byar, och  
 
2) Samhällsmaster, vilket innefattar två typer av projekt. 
 
Under det inledande arbetet med projekttyp 1, med försök att identifiera 
lämpliga byar, har bedömningen gjorts att byarna Mörttjärn och Fårträsk 
i Malå kommun är lämpliga som pilotinstallation. De är fiberanslutna, 
har dålig mobiltäckning och ligger längs vägsträckor, som enligt Trafik-
verket klassas som ”strategiskt vägnät för tyngre transporter”.  
 
Malå kommun erbjuds att tillsammans med kommunerna Sorsele, Sto-
ruman, Vilhelmina och Dorotea ingå i projekttyp 1 och projekttyp 2. 
 
Tidplan: 2021 - 2022 
 
Medfinansiering Malå kommun: 18 750 SEK. 
 
Bedömning 
 
På samma sätt som kommunen har tagit ledartröjan i bredbandsutbygg-
naden bör vi också ta det när det gäller att påverka kommunens mobil-
täckning. Projekt #fulltäckning är återremitterat från kommunstyrelsen. 
Ovanstående erbjudande om projektmedverkan har en annan inriktning/ 
innehåll och med ett tydligt förväntat resultat. Det ligger i linje med Lokal 
utvecklingsstrategi Malå 2030 (LUS) och de föreslagna prioriteringarna 
Malå en kommun med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling och 
Malå, en plats med hållbara livsmiljöer att bo, leva och verka i. Verk-
samhetsansvarig IT har kompetens inom området och bör därför repre-
sentera Malå kommun genom att ingå i styrgruppen. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Malå kommun ingår i projektsamverkan för att åstad-
komma bättre mobiltäckning. Projektfinansiering sker från bygdemedel.  
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Malå kommun ingår i projektsamverkan för att åstadkomma bättre mo-

biltäckning.  
 
- Projektfinansiering sker från bygdemedel. 
 
----- 
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Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 3    Dnr 2022.12/04 
 
Avsättning av investeringsmedel - Utredningar av äldreboenden, sim-
hall, samordnad fastighetsförvaltning samt tillagningsköket Grytan  
 
I kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-09 informerades om att ett 
antal utredningar måste göras. 
 
Utredning av lokalförsörjning inkl äldreboenden 
 
En arbetsgrupp har arbetat med frågan under våren och kommit till in-
sikten att det behövs investeringsmedel/projektmedel för att gå vidare i 
frågan.  
 
Utredning byggnation simhall/sporthall/utebad 
 
En arbetsgrupp har arbetat med frågan och kommit till insikten att det 
behövs investeringsmedel/projektmedel för att gå vidare i frågan.  
 
Samordnad fastighetsförvaltning 
 
En arbetsgrupp har arbetat med frågan under 2017. Kommunfullmäkti-
ge beslutade 2018-03-05, § 7 i ärendet ”Utredning om samordnad fas-
tighetsförvaltning”:  
 
- Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30, § 184 lydande: Malå kom-

muns samlade fastighetsskötsel ska bedrivas av Malåbostaden AB. 
Verkställandet av beslutet att den samlade fastighetsskötseln ska be-
drivas av Malåbostaden AB avvaktas tills att översynen av Malåbosta-
den AB och kommunstyrelsen är klar, dock senast 2018-01-01. upp-
hävs. 
 

- Utredningens alternativ 1 (Kommunen fortsätter som idag) ska gälla. 
 
Tillagningsköket Grytan 
 
Under ett flertal år har byggnaden och tillagningsköket genomgått flera 
underhållsåtgärder för att klara av de krav som ställs på ett tillagnings-
kök. Nu har det framkommit att vägs ände är nådd både för tillagnings-
köket och byggnaden. 
 
Bedömning 
 
För att utreda ovanstående ärenden behöver Malå kommun anlita ex-
terna resurser för att klara av de komplexa frågor som kan komma att 
uppstå. Dessutom är tidsaspekten ett faktum om Malå kommun i närtid 
ska kunna göra klart de utredningar som behövs. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Storleken på ansökan om investeringsmedel är svår att säga i dagslä-
get men erfarenheten visar att en projektering av en byggnation ligger 
på ca 10 – 15 % av totalinvesteringen. 
 
Med detta som ett första underlag föreslår föredraganden att kommun-
fullmäktige i ett första läge avsätter 2 mnkr för att starta de utredningar 
som behövs. 
 
Kommunstyrelsen kommer att bli informerad om arbetets gång i sina 
sammanträden under våren. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Investeringsmedel på 2 mnkr avsätts till utredningar 
av äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillag-
ningsköket (Grytan). 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Investeringsmedel på 2 mnkr avsätts till utredningar av äldreboenden, 

simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillagningsköket (Grytan). 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 4    Dnr 2022.13/14 
 
Fastställande av Handlingsplan för bygdemedel 2022, Malå kommun 
 
I lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och i förord-
ningen om bygde- och fiskeavgifter regleras hur bygdemedel får använ-
das. Lagstiftningen säger följande om bygdeavgiftsmedel. 
 
… tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs av vattenverk-
samheten eller anläggningar för denna. (Lag (1998:812) om vattenverk-
samhet 6 kap 1 §, utdrag). 
 
… användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller 
service i bygden eller annars är till nytta för denna. (Förordning 
1998:928 om bygde- och fiskeavgifter 8 §, utdrag). 
 
Enligt förordningen ska medlen användas till investeringar eller till pro-
jekt med investeringskaraktär för ändamål som främjar näringsliv eller 
service i bygden eller annars är till nytta för denna. 
 
Malå kommun ska årligen upprätta en handlingsplan för hur bygdemed-
len ska användas i hela kommunen; byar och centralort. Handlingspla-
nen ska därefter godkännas av länsstyrelsen. Utgångspunkt för Malå 
kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2022 är Regional utvecklings-
strategi (RUS) och Lokal Utvecklingsstrategi (LUS). Malå kommun ser 
Agenda 2030 som central. Handlingsplanen är ett verktyg för att uppnå 
de två övergripande hållbarhetsmålen i LUS; Malå en cirkulär plats 
2030 och Malå en levande plats 2030.  
 
Handlingsplanen utgår från kommunens styrkort och mål och beaktar 
gällande integrationsstrategi, serviceplan och övriga relevanta strategis-
ka planer och styrdokument.  
 
I syfte att uppmuntra och möjliggöra utvecklingsinitiativ med särskilt fo-
kus på näringslivs- och attraktivitetsfrämjande resultat, jfr projekt Ut-
veckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun, har medel 
reserverats och är sökbara för företag och/eller föreningar i samverkan. 
 
Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2022 är förankrad med 
handläggare vid Länsstyrelsen i Västerbottens län. Bygdemedel är en 
möjliggörare för företags och föreningslivets utveckling i Malå kommun 
och bidrar till en levande landsbygd. 
 
Bedömning 
 
Föreslagen handlingsplan bedöms komma både kvinnor, män, flickor 
och pojkar till gagn. 
 

7



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-01-31 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Bygdemedel för allmänna näringslivsfrämjande åtgärder ska ses utifrån 
ett bredare perspektiv och även omfatta åtgärder som långsiktigt bidrar 
till utveckling och stimulering av näringslivet med följande mål. 
 
- I Malå kommun sker tillväxt. 
 
- I Malå kommun ökar nyföretagandet. 
 
- I Malå kommun utvecklas samhälls- och näringslivet genom tillämp-

ning av nya metoder.  
 
Bygdemedel till föreningar bör bedömas utifrån nedanstående mål. 
 
- I Malå kommun kan alla invånare utöva och utveckla sina intressen.  
 
- Malå kommun är en attraktiv plats för bosättning och arbete, framför-

allt för unga kvinnor och män. 
 
- I Malå kommun finns ett brett utbud av attraktioner med hög kvalitet 

inom området hälsa och det kulturturistiska området. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2022 
fastställs. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Malå kommuns Handlingsplan för bygdemedel 2022 fastställs. 
 
----- 
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§ 5    Dnr 2022.3/10 
 
Uppföljning av internkontroll 2021 - Kommunstyrelsen 
 
Varje nämnd/styrelse är skyldig att styra och löpande följa upp systemet 
för den interna kontrollen inom nämndens/styrelsens verksamhetsområ-
de. Nämnden/styrelsen ska som grund för sin styrning genomföra risk-
bedömningar för sin verksamhet. Plan för internkontroll 2021 har upp-
rättats och uppföljning har skett inom de områden som innefattas av 
planen.  
 
Berörda avdelningschefer har genomfört kontroller för respektive verk-
samhet, och resultaten har sammanställts. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Uppföljning av internkontroll 2021 godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Uppföljning av internkontroll 2021 godkänns. 
 
----- 
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§ 6    Dnr 2022.6/04 
 
Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 
 
Alla investeringsprojekt är inte färdigställda under 2021 och medel be-
höver flyttas över från år 2021 till 2022. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 
godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Överföring av investeringsmedel från 2021 till 2022 godkänns. 
 
----- 
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§ 7    Dnr 2022.5/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för 
kommunstyrelsen 2022. Det som tillkommit i planen är: 
 
- Investering i byggande av fibernät Lövberg - Näsliden. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrel-
sen 2022 upphör att gälla. Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 
2022 godkänns.  
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Tidigare godkänd investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 upphör 

att gälla. 
 

- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns. 
 
----- 
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§ 8    Dnr 2022.7/00 
 
Fastställande av Informationssäkerhetsinstruktion Användare (InfoSäkI 
A), version 2.1  
 
Förändringar i hur vi lagrar dokument och användandet av Teams och 
OneDrive gör att instruktionerna för informationssäkerhet användare 
måste revideras. 
 
Bedömning 
 
För att användarna ska få en korrekt information om var information ska 
lagras så måste detta dokument uppdateras. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Rune Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): InfoSäkI A, version 2.1 fastställs. InfoSäkI A, version 
2.0, fastställd av kommunstyrelsen 2010-06-01, § 89 upphör att gälla. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- InfoSäkI A, version 2.1 fastställs. 
 
- InfoSäkI A, version 2.0, fastställd av kommunstyrelsen 2010-06-01, § 

89 upphör att gälla. 
 
----- 
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§ 9    Dnr 2021.202/00 
 
Antagande av nytt reglemente för Trepartens renhållningsnämnd 
 
Nytt avtal för Trepartens renhållningsnämnd innebär också att nytt reg-
lemente ska upprättas och antas av kommunfullmäktige. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Upprättat reglemente för Trepartens renhållnings-
nämnd antas. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat reglemente för Trepartens renhållningsnämnd antas. 
 
----- 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 10    Dnr 2022.2/02 
 
Ansökan om tjänstledighet över 12 månader 
 
En anställd har under det gångna året beviljats tjänstledighet med 20 % 
p g a personliga skäl. Den anställde önskar fortsätta med tjänstledighe-
ten fram till 2022-06-03. 
 
Enligt 5 kapitlet punkten 13.1 i Personalhandboken är det kommunsty-
relsen som beslutar om bifall till eller avslag på ansökan om tjänstledig-
het över 12 månader. Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten 
till allmänna utskottet. 
 
Den anställde önskar fortsätta med tjänstledigheten på grund av per-
sonliga skäl. 
 
Bedömning 
 
Den anställde ges möjlighet till att arbeta 80 % med 20 % tjänstledighet. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Ansökan om tjänstledighet över 12 månader beviljas. 
 
BESLUT 
 
- Ansökan om tjänstledighet över 12 månader beviljas. 
 
----- 
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§ 11    Dnr 2020.194/0909 
 
Medborgarförslag om sandning av gång- och cykelvägar 
 
Ett medborgarförslag om sandning av gång- och cykelvägar har inläm-
nats. Medborgarförslaget lyder: 
 
Lämna ca 1 m på sidan av gångväg osandad, alternativt inte sanda alls 
i normalfallet. 
 
Vi bor i norra delen av landet, med vinter, is och halka en stor del av 
året. Idag sandas det i första hand på gång- och cykelvägar men inte i 
normalfallet på gatorna. Detta gäller även där Trafikverket sköter gång- 
och cykelbanan. Om man då, för säkerheten, för miljön, för ekonomin, 
för sjukvårdens skull, drar sin spark när man ska få hem mjölken från 
ICA och Konsum, hur gör man då när man kommer till en gång- och cy-
kelväg? Fram till den är det inte sandat men mellan gatorna är det san-
dat. Det känns inte logiskt och genomtänkt. Måste man ha broddar på 
gatan kan man ju ha dem på gångvägen. Idag upplever man att kom-
munförvaltningen sandar för byråkratins skull, inte för medborgarnas väl 
och ve. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunsty-
relsen för beslut. 
 
Nuvarande sandning styrs av snöröjningsavtalet. I bilagan om sandning 
står att: 
 
Kriterie 1: Innebär att det är extrem halka, klart synbart/kännbart, un-
derkylt regn. Väldigt halkigt vattenhalka/glashalka, där invånarna får 
svårt att ta sig till och från samhället/kliva ut och in ur bilar p g a halka. 
 
Kriterie 2: Innebär att det är halkigt, inte klart synbart men stor risk för 
halka. Då sandas enbart korsningar avseende gator och vägar. 
 
Sandning GC-vägar: Sandning sker med hel skopbredd på cykelstigar. 
 
Det innebär att det är endast vid kriterie 1 som alla gator och vägar 
samt gång- och cykelvägar sandas. 
 
Vid ”normal halka”, kriterie 2, sandas endast korsningar vid gator samt 
gång- och cykelvägar. 
 
Dessa val är gjorda med ekonomi och miljöpåverkan som tyngsta skäl 
att inte sanda allt alltid. Att inte sanda alls skulle innebära stora risker 
för kommunen med olyckor och ev skadeståndsärenden som risk. Att  
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alltid sanda allt skulle medföra stora ekonomiska ökningar på en redan 
ansträngd budget för gator och vägar och skulle kräva stora ökningar av 
budgeten för denna verksamhet. Ytterligare komplicerande är att det in-
te är kommunen som har kontroll över alla gator samt gång- och cykel-
vägar utan även Trafikverket har både gator samt gång- och cykelvägar 
i Malå samhälle. 
 
Bedömning 
 
I grunden förstår föredraganden förslagsställarens åsikter men ser i 
dagsläget inte någon möjlighet att ändra innevarande kriterier för halk-
bekämpningen utan att stora budgettillskott beviljas. Att inte sanda alls, 
som skulle vara väldigt trevligt när man är ute med sparken, skulle inte 
heller fungera då riskerna skulle bli för stora då inte alla har en spark att 
hålla fast sig i. Att sanda med 1 m bredd är även det dels förenat med 
stora kostnader då varken kommun eller entreprenörer har utrustning 
för det, dels för att vi inte råder över Trafikverkets områden som t ex 
omfattar hela gångstigen längs Mörttjärnvägen och Storgatan. Dessa 
sandas med full skopbredd. Detta skulle alltså innebära olika sandning-
ar på vissa gång- och cykelvägar. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Gunnar Harrs tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Medborgarförslaget avslås. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
----- 
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§ 12    Dnr 2021.150/0909 
 
Medborgarförslag om att skapa var sin permanent utställning om perso-
ner som genom sin livsgärning satt Malå på kartan  
 
Ett medborgarförslag har inlämnats om att skapa var sin permanent ut-
ställning om personer som genom sin livsgärning satt Malå på kartan. 
Medborgarförslaget lyder: 
 
- Elis Bergström ”Kniv-Elis”, konsthantverkare i världsklass 
- Peter Höglund, Malås store skådespelare 
- Kristina Katarina Larsdotter ”Stor-Stina”, ”Långa Lappflickan”, den 

mest kända Malåsamen 
 
Mitt medborgarförslag är att kommunen tillsätter pengar till en projekt-
anställning där uppgiften är att skapa var sin permanent utställning om 
dessa personer som genom sin livsgärning satt Malå på kartan! 
 
I nuläget är information, foton, föremål m m som hör till dessa personer, 
utspridda på flera olika ställen i samhället. Jag tycker att man ska samla 
ihop allt som hör till var och en, och sedan göra var sin permanent ut-
ställning om dessa ”kändisar”. 
 
Kniv-Elis, ”dockan” som nu sitter i kommunhuset ska flyttas så att folk 
får se honom, och mitt förslag är att ”dockan” och utställningen om 
Kniv-Elis placeras i Laven. Utställningen om Peter Höglund passar ut-
märkt på Museum Göta & Verner, då Göta och Peter var goda vänner. 
”Stor-Stina” kan presenteras antingen i Laven eller på Malå Hotell och 
givetvis ska utställningen också visa vägen till Stor-Stinas viste i Brän-
näs.  
 
Jag tror att utställningar om dessa personer kan bli något som vi Malå-
bor med stolthet kan visa besökare och turister! 
 
Malå som besöksmål kan inte enbart handla om Tjamstan, skidåkning, 
fiske och andra kroppsaktiviteter kopplade till våra naturtillgångar! 
 
Medborgarförslaget är anmält i kommunfullmäktige 2021-10-25 och har 
överlämnats till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Idén är att avsätta medel för projektanställning som arbetar med att 
samla ihop information och material, och att det iordningsställs tre per-
manenta utställningar. Även olika fysiska lokaliseringar av dessa utställ-
ningar finns föreslagna för att synliggöra de personer som genom sina 
livsgärningar satt Malå på kartan.  
 

  

17



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Allmänna utskottet 2022-01-31 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Avdelningschef på Utställningar och produktion, Skellefteå Museum be-
rättar att vanligtvis görs en förstudie för permanenta utställningar av 
sakkunnig projektledare i samarbete med scenograf. Först efter genom-
förd förstudie går det att beräkna löpande driftkostnader och bedöma 
vilka investeringar som krävs i form av exempelvis monterlösningar och 
ljussättning. Priset för att iordningsställa en permanent utställning kan 
variera kraftigt. Det är en fråga om format och kvalitet. Av den anled-
ningen är en förstudie kutym. 
 
Inom kultur och tekniska enheten finns inte detta specifika uppdrag, 
sakkunskapen eller medel avsatta i dagsläget. 
 
Bedömning 
 
Då kultur och tekniska enheten inte har resurser avsatta för denna typ 
av verksamhet är bedömningen att medborgarförslaget bör avslås.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Petter Hultdin (V): Medborgarförslaget avslås. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Medborgarförslaget avslås. 
 
----- 
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§ 13    Dnr 2022.4/04 
 
Tillskjutande av medel till en förstudie som möjliggör vidare utredning 
av inrättande av tre permanenta utställningar i Malåbygden  
 
Den lokala kulturpolitiska utgångspunkten (KF 2021-04-26, § 24) för 
bland annat Malå kommuns delaktighet vid utvecklingsprocesser och 
projekt samt ett medborgarförslag om att skapa tre permanenta utställ-
ningar om personer som genom sin livsgärning satt Malå på kartan är 
bakgrunden till att detta ärende initieras.  
 
I Malåbygden pågår flera processer knutna till bygdens historia initiera-
de av civilsamhället, bland andra Malå hembygdsförenings arbete med 
process kopplad till synliggörandet av ”Kniv-Elis” och konsthantverka-
rens betydelse för föreningens bildande. Ovan nämnt medborgarförslag 
berörde inrättande av tre permanenta utställningar för att synliggöra Elis 
Bergström ”Kniv-Elis”, Peter Höglund och Kristina Katarina Larsdotter 
”Stor-Stina”.  

 
Under handläggningen av medborgarförslaget rådfrågades avdelnings-
chef/Utställningar och produktion på Skellefteå Museum. Hon berättade 
att vanligtvis görs en förstudie för permanenta utställningar av sakkun-
nig projektledare i samarbete med scenograf. Först efter genomförd för-
studie går det att beräkna löpande driftkostnader och bedöma vilka in-
vesteringar som krävs i form av exempelvis monterlösningar och ljus-
sättning. Priset för att iordningställa en permanent utställning kan varie-
ra kraftigt, det är en fråga om format och kvalitet. Av den anledningen är 
en förstudie kutym. 
 
Bedömning 
 
En förstudie, väl koordinerad med övriga pågående processer i civil-
samhället, bedöms bidra till den lokala kulturpolitiska utgångspunkten 
gällande bland annat delaktighet vid utvecklingsprocesser och projekt. 
Kulturella värden, däribland historiska, är viktiga för samhället och den 
demokratiska utvecklingen. Det kan utöver att stimulera civilsamhällets 
initiativ även få andra positiva effekter kopplade till bygdens attraktivitet, 
kulturella och kreativa näringar samt turism och besöksnäring. En för-
studie bör integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv 
för att säkerställa alla människors rätt att delta i kulturlivet på lika villkor 
– oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck.  

 
Då Kultur och tekniska enheten inte har resurser avsatta för denna typ 
av verksamhet, behöver kommunstyrelsen tillskjuta 200 000 kr för att 
initialt möjliggöra en förstudie. 

  

Maria I Larsson
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BESLUTSUNDERLAG 
 
Maria I Larssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Ylva Olofsson (S): Under förutsättning att det i kommunstyrelsens sam-
manträde 2022-02-22 klargörs vilken verksamhet som kostnaden ska 
belasta, tillskjuter kommunstyrelsen 200 000 kr till en förstudie på 4 må-
nader som möjliggör vidare utredning av inrättandet av tre permanenta 
utställningar i Malåbygden. Förstudien ska integrera ett jämställdhets-, 
mångfalds- och barnperspektiv för att säkerställa alla människors rätt 
att delta i kulturlivet på lika villkor – oavsett kön, könsidentitet eller köns-
uttryck. Beslutet verkställs av kultur och tekniska enheten och resultatet 
av förstudien redovisas i kommunstyrelsen den 8 november 2022. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 
 
- Under förutsättning att det i kommunstyrelsens sammanträde 2022-

02-22 klargörs vilken verksamhet som kostnaden ska belasta, tillskju-
ter kommunstyrelsen 200 000 kr till en förstudie på 4 månader som 
möjliggör vidare utredning av inrättandet av tre permanenta utställ-
ningar i Malåbygden. 

 
- Förstudien ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnper-

spektiv för att säkerställa alla människors rätt att delta i kulturlivet på 
lika villkor – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck. 

  
- Beslutet verkställs av Kultur och tekniska enheten och resultatet av 

förstudien redovisas i kommunstyrelsen den 8 november 2022.  
 
----- 
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