
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-07
(6)

Plats och tid Kommunkontoret, kl 17.00 - 18.30

Beslutande Lennart Gustavsson (V)
Siv Stenberg (V)
Petter Lundström (V)
Mikael Abrahamsson (S)
Charlotte Hultdin (S), ersättare för Ylva Olofsson (S)
Cecilia F Stenlund (L)
Stefan Lundgren (L)
Arne Hellsten (ML)

Frånvarande utan ersättare är Jeanette Hallin (S)

Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef
Catrin Björck, sekr
Johnny Önnerlöv, VD Meni AB, § 51 - 52

Utses att justera Cecilia F Stenlund, ersättare Petter Lundström

Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag den 7 april 2020, kl 19.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 50 - 53
Catrin Björck

Ordförande

Lennart Gustavsson

Justerande

Cecilia F Stenlund

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

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-04-07

Anslag sätts upp 2020-04-08 Anslag tas ner 2020-04-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, administrativa avdelningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kommunstyrelsen 2020-04-07

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 50

Dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

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

* Deltagande i sammanträden på distans

BESLUT

- Dagordningen godkänns med följande tillägg.

* Deltagande i sammanträden på distans

-----
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§ 51 Dnr 2020.56/10

Information om "Malå Energi- och Industri AB:s inriktning framgent - för-
säljning eller fortsatt drift av bolag"

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-03, § 22 att

Meni AB får i uppdrag att fortsätta arbeta enligt alternativ 1 (Hotellet, 
campingen och alpina anläggningen bjuds ut till försäljning. Industriloka-
lerna drivs vidare med tydlig målinriktning.).

Aktivitet för försäljning har pågått från februari 2019 och fram till mars 
2020. Efter att upphandlingstiden gått ut konstaterar Meni AB att det in-
te funnits något intresse från marknaden att köpa och driva anläggning-
arna Tjamstanbackarna, Malå Camping och Malå Hotell. Nu är det upp 
till Malå kommun att tillsammans med Meni AB diskutera och besluta 
om hur man ska driva och utveckla den unika resurs som Malå har, i 
och med all infrastruktur i kommuncentrat. Det finns för närvarande 2 
arrendekontrakt där Malå kommun arrenderar av Meni AB:

- Ett där samtliga liftanläggningar, snökanonanläggningen och åkband 
arrenderas. Arrendetiden går ut 2020-09-01 (uppsägningstid = 3 må-
nader).

- Ett som omfattar Tjamstans vintercamping - 193 husvagnsplatser med 
el, 3 servicehus, Laven exkl lägenhet samt befintliga inventarier. Ar-
rendetiden går ut 2021-08-31 (uppsägningstid = 9 månader).

BESLUTSUNDERLAG

Meni AB:s protokoll, § 86/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. Uppdraget anses slut-
fört.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Informationen noteras.

- Uppdraget anses slutfört.

-----
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§ 52 Dnr 2020.57/10

Framtida drift av hotellet, campingen och alpina anläggningen - Malå 
Energi- och Industri AB

I Malå Energi- och Industri AB:s ägardirektiv kan man läsa:

”Bolaget har till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring ut-
vecklas till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun.”

Menis förslag är att turistanläggningen ska utvecklas och drivas genom 
att Meni som ägare ansvarar för drift och skötsel av hela anläggningen. 
Meni delas inledningsvis upp i två resultatområden - Meni Industri och 
Meni Turism. Samtidigt utreds hur ett långsiktigt ägarskap ska formas.

BESLUTSUNDERLAG

Meni AB:s protokoll, § 87/20.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Meni AB övertar driften av alpina anläggning-
en fr o m 2020-09-01. Meni AB övertar driften av campingen fr o m 
2020-09-01. Meni AB övertar driften av hotellet 2021-09-01. Tjänster för 
drift av alpina anläggningen och campingen kommande säsong köps av 
Malå kommun. Externa tjänsteköp kan ske vid behov.

FÖRSLAGSORDNING

Ordföranden ställer proposition på Lennart Gustavssons förslag och fin-
ner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

TILLÄGGSFÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Petter Lundström (V): Meni AB får i uppdrag att utreda framtida före-
tagsformer för turism och besöksnäring.

FÖRSLAGSORDNING – TILLÄGGSFÖRSLAG

Ordföranden ställer proposition på Petter Lundströms tilläggsförslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.
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FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Meni AB övertar driften av alpina anläggningen fr o m 2020-09-01.

- Meni AB övertar driften av campingen fr o m 2020-09-01.

- Meni AB övertar driften av hotellet 2021-09-01. 

- Tjänster för drift av alpina anläggningen och campingen kommande 
säsong köps av Malå kommun. 

- Externa tjänsteköp kan ske vid behov.

-----

RESERVATION

Petter Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag.
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§ 53 Dnr 2020.58/00

Deltagande i sammanträden på distans

Med anledning av Covid-19 - coronavirus - har frågan uppstått om leda-
möter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ska ges 
möjlighet att delta i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas samman-
träden på distans.

För att minska smittspridning och skydda riskgrupper (äldre personer 
och personer med en underliggande sjukdom) bör ledamöterna ges 
möjlighet att delta i sammanträden på distans.

BESLUTSUNDERLAG

Jim Lundmarks tjänsteutlåtande.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Lennart Gustavsson (V): Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunsty-
relsen, nämnderna och utskotten ges möjlighet att delta i fullmäktiges, 
styrelsens, nämndernas och utskottens sammanträden på distans. Möj-
ligheten att delta i sammanträden på distans gäller t o m 2020-12-31. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och 
utskotten ges möjlighet att delta i fullmäktiges, styrelsens, nämndernas 
och utskottens sammanträden på distans.

- Möjligheten att delta i sammanträden på distans gäller t o m 2020-12-
31.

- Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

-----
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