
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Plats och tid Kommunförvaltningen, sammanträdesrum Venus, kl 09.00-11:00

Ajournering 09:48-09:55

Beslutande Jakob Stenlund (S)
Ruth Hellsten (ML)
Kent Lindsköld (V)

Övriga deltagande
Tjänstepersoner Gunnar Harr, kultur- och fritidschef

Nina Olofsdotter, nämndssekreterare
Maria Larsson, enhetschef Kultur §§ 2-3

Utses att justera Ruth Hellsten (ML), ersättare Kent Lindsköld (V)

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen torsdagen den 20 februari, kl 11:15

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13
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 2020-02-20

Anslag sätts upp 2020-02-20 Anslag tas ner 2020-02-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Kultur- och fritidsnämnden

Underskrift

Utdragsbestyrkande

1



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 1

Fastställande av dagordning

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Dagordningen fastställs med följande tillägg; punkt 
om Fråga om Underlag/beslut för försäljning av Tjamstanbackarna, 
Campingen, längdskidspår, pistmaskin, verktyg m.m. samt punkt om 
verksamhetsinformation.

BESLUT

- Dagordningen fastställs med följande tillägg; punkt om Fråga om 
Underlag/beslut för försäljning av Tjamstanbackarna, 
Campingen, längdskidspår, pistmaskin, verktyg m.m. samt punkt 
om verksamhetsinformation. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Gunnar Harr, KS/KF, Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2020.14/04

Verksamhetsberättelse 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har upprättat en verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2019.

Bokslutet för Kultur- och fritidsnämnden ligger på 702 tkr bättre än 
budget. En av anledningarna till det bra resultatet är att 
Tjamstanbackarna sänkt sina nettokostnader med ca 400 000 kr. En 
annan anledning är att enhetschef fritid inte varit besatt under året. Stor 
oro fanns inför året hur vi skulle klara de stora besparingar vi nödgades 
till inför 2019. Bevisligen har avdelningen klarat jobbet strålande med 
att verkställa de planerade besparingarna eftersom vi även i år gör ett 
överskott i budgeten. Stort beröm till alla medarbetare som genomfört 
dessa besparingar. 

Resultatet beror även till del av återhållsamhet i alla verksamheter, men 
även att parkförvaltningen ökade sina intäkter genom att utföra tjänster 
åt Malåbostaden AB. Verksamheterna har förvaltat sin budget enligt 
planerna. Det har dock pågått en kraftig debatt kring tankkort och 
rutinerna kring dessa. Flera justeringar har gjorts både i antal tankkort 
och i konteringen av dessa i alla kommunens verksamheter. Målet är att 
redovisningen ska bli bra. 

Kultursidan har haft större verksamhet än tidigare när det gäller projekt 
vilket gjort att vi kunnat erbjuda ytterligare verksamhet till våra 
kommuninnevånare. 

De investeringar som gjorts är utköpen av hyrbilarna ur leasingavtalen. 
Dessa ska betalas under två år.

BESLUTSUNDERLAG

Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2020-02-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 
för 2019 godkänns.

BESLUT

- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2019 
godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2020.16/00

Verksamhetsinformation

Enhetschef Kultur, Maria Larsson, informerar om:

Kulturskola
- Samverkan skola/kulturskola läsår 2020/2021
- Ansökan KUR 610 000kr inskickad
- Konsert onsdag 26/2 kl 18.30
- Sportlov: kortkurser, prova på cirkus- och parkour (43 anmälda barn), 

Lär känna din kamera teori och praktik. 
- MK3D, slutredovisning. 
- Danskursen närmar sig avslut. 
- Vänortsföreningen, planeringen fortgår.
- Malå, Norsjö och Skellefteå kulturskola, ansökan gemensamt digitalt 

projekt med berättande som konstform i centrum. 
- Graffittipark, finansiering klar – nu bara detaljer kvar. 

Turistinformation
- Vattenskada
- Branschforum fredag 21/2 kl. 13.00
- Återbetalning turistisk samverkan (ev. karta)
- Vernissage 21/2 kl. 16.00 fotograf Klaus Wohlmann

Fritidsgården Kosmos
- Sportlovsaktivitet, trampolinhuset
- Lågt besöksantal fredagskvällar, vi arbetar för lösningar med 

alternativa lokaler för mötesplatsen. 
- Gemensamt förebyggande arbete genom REK
- Kvällsverksamheten bedrivs utifrån gemensam planering tillsammans 

med ungdomar 10/1

Bibliotek
- Vattenskada
- HBTQ diplomering 
- Kompetensutveckling digiteket, 4h/månad
- Programverksamhet, bla. Hampus Hedström 11/5 m.fl. till hösten
- Ansökan SFI för visning på biograf
- Närvarostyrd belysning och tidsstyrt lås för meröppet klart, finansierat 

genom Stärkta bibliotek
- Vid-behov-rummet under utveckling
- Nya besöksdatorer, kommer på plats när vattenskadan är ok
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidschef, Gunnar Harr, informerar om:

Tjamstanbackarna
Säsongen har startat bra. Försäljningen i december är den högsta 
genom tiderna. Tack vare ett det var kallt tidigt i högst så blev 
snösprutningen klart i god tid innan öppning. Skadegörelse har tyvärr 
förekommit i backen där fordon har kört i pistat område. Även ett däck 
har satts i eld och skickats ner i backen och stannat vid garaget. Gäster 
i campingen upptäckte detta och släckte elden så ingen materiell skada 
skedde. 

Campingen
Träff med campinggästerna den 1/2-20. De är oroliga över försäljningen 
och vad det innebär för campinggästerna. Malå Energi & Industri AB VD 
var på plats och svarade på frågorna. 

Laven
Tyvärr ingen entreprenör som vill arrendera eller ha verksamhet i 
Laven. Vi har annonserat i Norran, på kommuns hemsida och sociala 
medier. Vi har skickat mail till alla i kommunen med matlagningstillstånd 
och till föreningar. Tyvärr ingen som är intresserad. Kultur- och 
fritidsnämnden får tyvärr inte laga och sälja mat i lokalen utifrån 
kommunallagen och konkurrenslagen. Vi fortsätter att försöka hitta 
lösningar för matservering i anslutning till backen och campingen.

Längdskidspåren
Fina spår. Dock hade vi haft en renhjord efter vissa sträcker där spåren 
nu har gjorts i ordning igen. 

Fritidsanläggningar
Brandbomb har hittats innanför en sporthallsdörr runt nyår, 
polisutredning pågår. 

Lona-stöd
Besked väntas i mars.

Marknadsföring
I lokaltidningar och sociala medier så dyker det ibland upp insändare 
och frågor om kommunens verksamheter. Kommunen kommunicerar 
med medborgare och andra via hemsidan, sin egna facebooksida och 
instagram. Bla så har frågor kring marknadsföring av Tjamstanbackarna 
cirkulerat. Kultur- och fritidsnämnden har på hemsidan bemött frågorna 
med korrekta fakta och siffror. Tyvärr så publicerar inte lokaltidningarna 
inlägget, varvid vi alltid hänvisar till kommunens hemsida eller 
direktkontakt med tjänstepersoner.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

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 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2020.12/01

Uppföljning av internkontroll 2019 - Kultur- och fritidsnämnden

Varje nämnd/styrelse är skyldig att löpande följa upp systemet för den 
interna kontrollen inom nämndens/styrelsens verksamhetsområde. 
Nämnden/styrelsen ska som grund för sin styrning genomföra 
riskbedömningar för sin verksamhet.

Plan för intenkontroll 2019 upprättades 2018-11-08 § 54 och uppföljning 
har skett inom de områden som innefattats i planen. Kultur- och 
fritidsnämnden redovisar därefter årligen uppföljningen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska, i mars, redovisa varje år till 
Kommunfullmäktige. 

Punkterna som kultur- och fritidsnämnden beslutat att följa upp är: 
genomförande av fattade beslut i nämnden, uppföljning av 
jämställdhetsperspektiv i fattade beslut och uppföljning av fordonsregler 
med förbrukningssiffror. Uppföljning har gjort och inga avvikelser har 
rapporterats. 

Det finns ett centralt beslut att alla nämnder ska följa upp 
bränsleförbrukning. I och med att denna fråga har varit ett stort 
diskussionsämne hos medborgarna så kommenterar vi den 
kontrollpunkten lite extra.

Ansvarig att följa upp att fordonsreglerna följs är enhetschef för 
fritidsverksamheterna. Då denna tjänst varit vakant sedan våren 2018 
så har kultur- och fritidschef följt upp frågan och rapporterat till kultur- 
och fritidsnämnden. 

För 2019 finns inga anmärkningar att finna i förbrukningen av 
avdelningens fordon. Hyrbilsverksamheten har en förbrukning på 0,5-
0,57 l/mil och pickuperna som används i skidanläggning och parker har 
en förbrukning på 1,48- 1,56 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 som dock 
sjunker under sommaren. Pistmaskinen som inte ingår i 
kontrollunderlaget har en förbrukning på 25,77 l/tim och står för nästan 
70 % av kultur- och fritidsnämndens drivmedelsförbrukning. Vad som 
kan nämnas för övrigt är att verksamhetens dieseldrivna gräsklippare 
har en förbrukning på mellan 2,0 och 3,0 l/tim. 

BESLUTSUNDERLAG

Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2020-02-05.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, KS/KF

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens 
internkontroll 2019 godkänns. 

BESLUT

- Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2019 
godkänns

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2020.3/00

Redovisning av nämndsärenden 2019

Kultur- och fritidsnämnden önskar regelbunden uppföljning av 
nämndsärenden. 

78 ärenden är registrerat i kultur- och fritidsnämndens diariesystem 
under 2019. I dessa ärendens så har nämnden tagit 61 beslut. 

Efter 2019 så finns ett (1) ärende som fortfarande är pågående:

Dnr: Ärende: Anmärkning:
KFN
2019.28/87

Utredning om 
synliggörandet av 
den skogssamiska 
kulturen i Malå.

Utredningen fortsätter i samverkan 
med samrådsgruppen som träffas 
i februari där ärendet har fått 
ytrymme på dagordningen. 
Ärendet bedöms kunna lyftas till 
kultur- och fritidsnämnden 2020-
05-28, och sedan vidare till KS/KF 
för beslut.

Inga medborgarförslag som rör nämndens verksamhetsområde har 
inkommit och behandlats under 2019. 

Ärendelistan samt protokoll finns även att hitta på kommunens 
hemsida. Ärendet redovisas även i uppföljningen av kultur- och 
fritidsnämndens internkontrollplan för 2019.

Kultur- och fritidsnämnden bedöms jobba aktivt med sina ärenden inom 
nämnden verksamhetsområde. Uppföljningen av nämndsbesluten görs 
även i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan vid nämnden 2020-
02-20. 

Ärende har behandlas jämnställt, dvs lika för både flickor/kvinnor och 
pojkar/män. 

BESLUTSUNDERLAG

Nina Olofsdotters tjänsteutlåtande 2020-01-22.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Redovisning av nämndsärenden 2019 godkänns.

BESLUT

- Redovisning av nämndsärenden 2019 godkänns

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, enhetschef Kultur, 
Ekonomi

Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2019.30/04

Internbudget kultur- och fritidsnämnden 2020

Kultur och fritidsnämnden fastställde nämndens internbudget för 2020 
den 2019-05-23 § 26. Internbudgeten behöver dock justeras utifrån KF 
beslut om slutgiltiga ramar. Förändringen berör kulturskolan och 
turistverksamheten.

Förändringen från preliminärbudgeten innebär en besparing på 
300 000. Det är turistverksamheten (230) som får minskad budget och 
kulturskolan som får ökat utrymme då det blev avgiftsfri kulturskola från 
2020, för övrigt är det endast mindre justeringar från 
preliminärbudgeten. Löneökningar är inräknade i budgeten däremot så 
är budgeten mycket stram för verksamheterna. Bedömning är ändå att 
den är möjlig att klara utan att ytterligare särskilda besparingsåtgärder 
behöver genomförs.

BESLUTSUNDERLAG

Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-11-26.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Internbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2020 
fastställs. 

BESLUT

- Internbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2020 fastställs. 

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2019.66/04

Fastställande av säsongsavgifter Malå Camping 2020/2021

Kultur- och fritidsnämnden har sedan hösten 2016 ombesörjt driften av 
Malå camping på uppdrag av ägarna Malå Energi & Industri AB (Meni). 
Nämndens avtal med Meni om drift av campingen går ut 2021-08-31 
och ingen förlängning görs.

I diskussionerna gällande Campingen har prissättningen varit uppe till 
debatt. Vi införde indexreglering enligt KPI förra säsongen och den 
fortsätter vi med även framåt. 

Bedömning är att nämnden behöver ta ut en kostnad för vårt höjda 
arrende avseende den nya köksdelen på mittersta servicehuset. Nu är 
det använt ett år och fungerar väldigt bra. Kostnaden slås ut på 15 år 
och innebär en kostnadsökning för nämnden med 103 kr/husvagnsplats 
om campingen är fullbelagd. Förslagsvis höjs campingavgiften med 100 
kr/husvagnsplats för att finasiera det nya köket.

Indexregleringen användes första gången 2018/2019. Just nu är KPI 
1,8 % på tolvmånadersbasis (december 2019). En annan sak jobbas 
med för att komma tillrätta med är att många väljer att lägga 300 kr för 
ombokning av husvagnsplatsen inför nästa säsong för att sedan under 
hösten säga upp platsen. Ifjol ändrade vi villkoren till att betala 1300 kr 
vid ombokningen på våren (300 kr i ombokningsavgift och 1000 kr i 
deposition på nästa säsongsavgift). Depostitionsavgiften på 1000 kr 
dras sedan av vid höstens debitering av säsongsavgiften. Detta 
genomförs nu i vår för andra gången då det är inskrivet i gällande avtal. 
Detta medför att de flesta kommer att välja ta ett färdigt beslut redan på 
våren om man ska ha kvar sin plats. Detta blir till stor hjälp för oss då vi 
skulle få sälja platserna inför nästa säsong nästan redan innan 
semestern.

Förslag till säsongsavgifter (inkl. uppräkning enligt kpi, samt 
investeringskostnad) 2020/2021:

Säsongsplats 6 183 kr 
El 1,95 kr/kWh
Ombokning av säsongsplats 1 300 kr*
Sommarförvaring kur/husvagn 700 kr
Borttappad servicenyckel 500 kr
Städavgift vid avflyttning 1 000 kr

*varav 1000 kr är deposition för nästkommande säsong, och återfås ej 
vid sen avsägelse. Avdrag på motsvarande görs vid fakturering av 
säsongsplatsen.  
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

Förslaget bedöms vara jämställt, och påverkar kvinnor och män lika.

BESLUTSUNDERLAG

Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2019-11-14.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Upprättat förslag till säsongsavgifter för Malå 
camping 2020/2021 fastställs.

BESLUT

- Upprättat förslag till säsongsavgifter för Malå camping 2020/2021 
fastställs.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, Ekonomi

Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2020.13/80

Fastställande av priser för liftkort och skiduthyrning säsongen 
2020/2021

Liftkortspriserna behöver höjas något dock blir anpassningen i år något 
lägre än fjolåret då priset höjdes med i genomsnitt 2 %.
Årets höjning föreslås bli ca 1 % på den totala liftkortsförsäljningen
Kultur och fritidschef har haft uppdrag att undersöka om möjligheten att 
återinföra rabatt på säsongskort för medborgare skrivna i Malå 
Kommun.

Anpassningen av liftkortpriserna som vi påbörjade 2018 genom 
borttagandet av säsongskort familj har fungerat ok. Viss turbulens har 
varit men förändringen har fungerat. Ifjol anpassade vi priserna med ca 
2 %. I år behöver vi anpassa priserna på säsongskorten för att anpassa 
oss till våra största konkurrenter. Undommar får en höjning på 300 kr till 
1800 kr och vuxna får en höjning med 300kr till 2400kr. Seniorer med 
200 kr till 2000 kr. Det ger en höjning av liftkortspriserna med ca 1 %. 
Vidare föreslås att priset på montage av bindningar höjs med 25 kr och 
vallning höjs med 10 kr. 

Samtidigt föreslår vi att rabatten för personer skrivna inom Malå 
kommun återinförs. Vi föreslår att rabatten per säsongskort blir 200 kr. 
Denna får man åter mot uppvisande av kvitto och liftkort hos kultur och 
fritidsnämnden.

Ärendet bedöms jämställt, flickor/kvinnor, pojkar/män berörs lika. 

BESLUTSUNDERLAG

Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2020-02-06.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Priser för liftkort och skiduthyrning för säsongen 
2020/2021 fastställs. Rabatten om 200 kr per liftkort/säsong för skrivna i 
Malå kommun återinförs för säsongen 2020/2021.

BESLUT

- Priser för liftkort och skiduthyrning för säsongen 2020/2021 
fastställs.

- Rabatten om 200 kr per liftkort/säsong för skrivna i Malå kommun 
återinförs för säsongen 2020/2021.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, kfn presidium, 
ekonomi

Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2020.11/04

Internbudget för kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2021

Arbetet inför budget 2021 ska påbörjas.

Budgetberedningen (BB) har fastställt sammanträdesdagar för 2021-års 
budgetprocess. BB första träff tillsammans med verksamhetschefer och 
nämndernas politiker är den 25/2 dvs efter kultur- och fritidsnämndens 
första sammanträde. Prioriteringsunderlag utifrån tekniska 
budgetramarna för respektive nämnd (kommande utskott) ska vara klar 
till BB den 28/4, dvs före kultur- och fritidsnämndens nästa 
sammanträde. Detta innebär att det inte finns någon möjlighet att 
bereda budgeten på någon av nämndens sammanträden. 

Kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden upphör att gälla 2020-07-01, till förmån för en 
kommunstyrelsen med tre utskott (allmänna-, sociala- och 
utbildningsutskottet). Utskotten kommer att besättas med politiker från 
kommunstyrelsen. Nuvarande politiker i nämnderna är delaktiga i 
budgetprocessen för 2021 års verksamheter. Fastställande av 
budgetramar 2021 görs av kommunfullmäktige 22/6. Därefter har den 
nya politiska organisationen startat igång och kommunstyrelsen 
fastställer då verksamheternas internbudget för 2021.

BESLUTSUNDERLAG

Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2020-02-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till nämndens 
chef och presidium att föra verksamheternas talan i budgetprocessen 
för verksamhetsåret 2021.

BESLUT

- Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till nämndens chef och presidium 
att föra verksamheternas talan i budgetprocessen för 
verksamhetsåret 2021

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef

Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2020.10/00

Medarbetarenkät 2019

Kultur och fritidsnämnden hade som ett mål vid ingången av 2019 att 
medarbetarnas värdering av medarbetarsamtal och lönesamtal skulle 
höjas. Då ingen enkät gjordes som planerat 2018 så fanns inga värden 
att jämföra med. Nu under november 2019 har Medarbetarenkäten 
genomförts igen och därför redovisar vi resultaten till nämnden.

Undersökningen genomfördes under november 2019 och samtliga 
(100%) av kultur- och fritidsnämndens medarbetare svarade på 
enkäten. Resultatet från 2015 som var den förra stora undersökningen 
var 3,8 i index och målet från nämnden var att höja värdet till 4,0. 

Resultatet i enkäten från november 2019 var 4,3 vilket innebär att målet 
från nämnden med råge uppfylldes och är att betrakta som ett bra 
resultat. Kommunen som helhet hade indexet 3,9 i 2019-års 
medarbetarenkät (värdering medarbetar – och lönesamtal).

Undersökningen gäller alla medarbetare och bedöms således jämställt.

BESLUTSUNDERLAG

Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2020-02-05.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Informationen noteras. 

BESLUT

- Informationen noteras.

-----

16



MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, ks/kf

Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2020.15/80

Frågor om underlag/beslut för försäljning av Tjamstanbackarna, 
Campingen, längdskidspår, pistmaskin, verktyg m.m.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-03 § 22 att Malå Energi & 
Industri AB (Meni) får i uppdrag att forsätta arbeta för en försäljning av 
Malå Hotell, Tjamstanbackarna och campingen. I efterföljande 
förtydligande (mötesanteckning från ärendeberedningen inför 
kommunstyrelsen 2019-11-11) så ska beslut om eventuell försäljning 
tas av kommunfullmäktige. 

Anläggningarna ligger nu ute för försäljning via upphandlingstjänsten E-
avrop. I tillhörande handlingar kan man se att även kultur- och 
fritidsnämndens verksamhet ,30400, längdskidspåren ska säljas. Vi ser 
även att nämnden fordon (pistmaskinen, bilar, skotrar m.m.), samt 
verktyg och redskap ska säljas. Detta är inte förankrat hos kultur- och 
fritidsnämnden eller hos kommunfullmäktige.

Utifrån underlaget så har kultur- och fritidsnämnden följande frågor till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

- Vart finns beslut på att Meni får lägga ut längdskidspåren (del i 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet 30400) till försäljning?

- Vart finns beslut på att Meni får lägga ut fordon, maskiner, redskap 
och verktyg som kultur- och fritidsnämnden äger och köpt in, till 
försäljning?

Om utrustningen säljs så förutsätter kultur- och fritidsnämnden att vi får 
full ersättning för nyanskaffning av den utrustning, lokaler m.m. som 
behövs för att kunna fullfölja nämndens åtagande om att bedriva övrig 
verksamhet ex. parkförvaltning (verksamhet 25000).

Om dessa beslut inte finns, utan att Meni agerar på eget bevåg, så 
hoppas vi innerligen att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige gör allt ni 
kan för att rätta eventuella felaktigheter och felaktigt förfarande. Vi 
förutsätter även att kommunstyrelsen bereder ärendet och säkerställer 
risk- och konsekevensanalyser i samverkan med berörda 
verksamheter, så att arbetet med försäljningen sköts rättsäkert och att 
kommunstyrelsen/kommunfullmäkltige senare har all information/fakta 
tillhands när beslut om försäljning ska ske. 

BESLUTSUNDERLAG

Skrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-19.
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

Kultur- och fritidschef, ks/kf

Utdragsbestyrkande

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Frågorna skickas till kommunstyrelsen

BESLUT

- Frågorna skickas till kommunstyrelsen.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2020.1/00

Redovisning av meddelanden

Kommunfullmäktige 
Malå kommun

Dnr. 2019.183/02
Fastställande av Resepolicy.

” ” Dnr. 2019.194/16
Antagande av Styrdokument för 
krisberedskapsarbetet i Malå 
kommun 201-2020.

” ” Dnr. 2019.159/88
Antagande av Biblioteksplan för 
Malå bibliotek 2020-2022.

” ” Dnr. 2019.158/88
Uppföljning bilbioteksplan 2017-
2019.

Kulturrådet KUR 2018/2889
Redovisningen av bidrag till musik- 
och kulturskolor har godkänts.

ARN – Allmänna reklamations 
nämnden

Änr 2019-12652
Nämnden avslås anmälarens krav.

Länstyrelsen Västerbotten Dnr 851-4514-2018
Godkänd slutrapport ”språkinlärning 
och nya nätverk på Malå bibliotek”.

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Redovisningen av meddelanden godkänns.

BESLUT

- Redovisningen av meddelanden godkänns.

-----
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MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Blad nr

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-20

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2020.2/00

Redovisning av delegationsbeslut

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

ÄRENDE DELEGAT

Kulturbidrag/snabbkultur
-     Malå hembygdsförening beviljas 1 650 kr
-     Rentjärn Byaförening beviljas 3 000 kr
-     Malå Atletklubb, avslås.

Gunnar Harr

Bidrag för särksilda ändamål
-     Malå Atletklubb beviljas 3 000 kr.

Gunnar Harr

Kulturbidrag/utvecklingsbidrag 2020
-     Far Out Pranksters beviljas 14 000 kr
-     Malå Atletklubb avslås
-     Malå Teaterförening beviljas 40 000k r
-     Malåbygdens kulturförening beviljas 41 000 kr
-     Malå Dragspelsklubb beviljas 5 000 kr

Gunnar Harr

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET

Jakob Stenlund (S): Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

BESLUT

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

-----
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