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2018-12-13

Sammanträdesdatum
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Kommunförvaltningen torsdag 13 december, kl 09.00

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Roger Johansson (S)
Sigbritt Stenlund (S)
Börje Stenlund (ML)
Stefan Lundgren (L)

Tjänstgörande ersättare

Jakob Stenlund (S) ersätter Siv Stenberg (S)

Övriga deltagande
Ej tjänstgörande ersättare

Thomas Bergqvist (S)

Tjänstemän

Gunnar Harr, Kultur- och fritidschef
Inger Selin, vik enhetschef kultur
Susanne Stenberg, sekreterare

Övriga
Utses att justera

Börje Stenlund, ersättare Stefan Lundgren

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, måndag 17 december, kl 08:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

60-68

Susanne Stenberg
Ordförande

Roger Johansson (S)
Justerande

Börje Stenlund
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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§ 60
Fastställande av dagordning
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Dagordningen godkänns.
BESLUT
- Dagordning godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Blad nr

3

Dnr 2018.62/04

Ekonomisk redovisning nov 18
Varje nämnd redovisar ekonomisk situation till ekonomichef varje
månad förutom vid de ordinarie delårsboksluten detta är november
månads redovisning och den delges även nämnden.
Min bedömning är att Kultur och fritidsnämndens budget för 2018
kommer att hålla. Det är omöjligt att beräkna exakt då vi har så stor del
av intäkter och utgifter under december månad varje år Fortfarande
finns en efterdröjning av el och fjärrväme vilket gör att siffrorna för
campingen kommer att försämras jämfört med de i denna ekonomiska
rapport. Det fattas även en del i konteringen mellan backe, camping och
verksamhetsledning vad gäller personalkostnader, det kommer att
göras en justering av lönekostnader för städning, vaktmästeri och
arbetsledning.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-12-05.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Informationen godkänns.
BESLUT
- Informationen godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Lina Dahlbäck, KS

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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Dnr 2018.60/00

Verksamhetsinformation
Verksamhetsansvarig för fritid Gunnar Harr informerar om:
Tjamstanbackarna
Förberedelser inför vintern pågår. Snökanonerna körs helt manuellt och
har så gjorts det senaste året. Personalsituationen är besvärlig men
olika lösningar arbetas med.
Campingen
Det rullar på med campingen då vi äntligen från i höst fått påbörja
upprustning av servicehuset i mitten. Förhoppningen är att fortsätta
rusta upp både detta mera och påbörja renovering av det grå
servicehuset det närmaste åren. En lokalvårdare är säsongsanställd fr o
m 18-11-16.
Parker
Julgransfot och julgran kom upp i tid även om det var med liten
marginal belysningen kom upp. För övrigt är säsongen för parker
avslutad.
Fritidsanläggningar
Pga snöbrist finns ännu inga skidspår på någon sträcka.
Hyrbilar
En viss nedgång i antalet uthyrningar ser vi och hyrbilsverksamheten
visar också på en nedgång för hela året.
Verksamhetsansvarig för kultur, Inger Selin informerar om:
Forum
Har hyrts ut frekvent under året.
Allmän kultur
Under året har 12 snabbkulturbidrag handlagts och beviljats och 2 st
ansökningar om särskilda ändamål har handlagts och beviljats, se
delegationsbeslut.
Fritidsgården Kosmos
Under jullovet planeras badresa till Örnsköldsvik som en del i projektet
Kosmos-hela-dagen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Alla kommuner har kunnat söka bidrag för att öka tillgängligheten och
kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet
för ungdomar från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) vilket vi beviljats även till Malå, med en summa av
39 000 kr. Vi planerar inköp av olika spel för att främja gruppaktiviteter.
Malå Turistinformation
Utöver mottagande av gäster över framförallt telefon och e-post har
arbetet på Malå turistinformation under perioden fokuserats till
insamling- och uppdatering av information inför ny säsong.
Malå Bibliotek
Under perioden november-december har flertalet kultur- och
läsfrämjande aktiviteter ägt rum, många i samarbete med andra. Se
exempel nedan:
- Boksamtal åk 8
- Höstlovspyssel
- Filmvisning
- Spökworkshop, 9-12 år med författaren Anna Holmström
Degerman
- Utställning: ”Det syns inte men det märks”, Psykeveckan
- Handarbetsträff
- Giälla café, samiskt språkcafé
- Kura gryning med alla elever i årskurs 8
- Workshop: Rollspelet ”Handbok för superhjältar” med Daniel
Lehto
- Sagostunder på förskolorna
- Författarbesök: Feelgooddrottningarna Anna Holmström
Degerman och Solja Krapu-Kolio
- Författarbesök: Anna Sofie Bull Kuhmunen och boken Adoption i
Sapmi
- Högläsning åk 4
- Boktips och biblioteksvisning för Sfi
Malå Kulturskola
Regelbunden verksamhet med individuell undervisning i film och musik
har skett löpande under perioden, det har genomförts 3 konserter och
förberedelser inför julkonsert 12/12 är i full gång.
Det nya projektet MK3D introduceras för elever.
Studieförbund
Under perioden har dialog har förts med både ABF Mitt i Lappland och
Studieförbundet Vuxenskolan rörande kommande besparing, tankar om
framtiden och gemensamma aktiviteter har berörts.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Informationen noteras.
BESLUT
- Informationen noteras.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Blad nr
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Dnr 2018.63/01

Årshjul 2019 KFN
Kultur och fritid har tidigare haft ett årshjul med inlagda aktiviteter som
grund för när saker ska ske under året. Detta årshjul har inte varit
särskilt aktivt under de sista året/åren och det avser vi nu att aktivera.
Som grund börjar vi med de fastlagna sakerna som nämnder
delårsbokslut m.m. men avser att fylla på med medarbetarsamtal och
andra verksamhetsknutna saker som ska ske återkommande
Vi tror att det skulle vara till stor hjälp för både Nämnd, ledning och
verksamheter med ett stöd i årshjulet för när saker ska
utföras/redovisas eller planeras. Det skulle på ett tydligare sätt ge en
röd tråd genom verksamheterna och vara ett stöd för alla inom
nämnden. Då vi 2019 kommer att ha en nämnd mindre under året
flyttas delar av novembernämnden till andra nämnder. Dokumentet kan
fyllas på under året med saker som kan planläggas lång tid i förväg.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-11-27.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Årshjulet för kultur- och fritidsnämndens
verksamhet antas, och används som bas i nämndens arbete under
2019).
BESLUT
- Årshjulet för kultur- och fritidsnämndens verksamhet antas, och
används som bas i nämndens arbete under 2019).
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018.59/81

Åldersgräns Fritidsgården Kosmos
Fritidsgården Kosmos ska vara en mötesplats för barn och unga både
dagtid och kvällstid. Verksamheten ska utgå från ungdomarna själva
och här ska man känna sig trygg oavsett religion, etnicitet, sexualitet,
könsidentitet och funktionsförmåga. Det ska vara en drogfri mötesplats
vilket innebär nolltolerans när det gäller tobak, alkohol, sniffning, dopning och narkotika under all verksamhetstid på fritidsgårdens område.
Åldersgränsen på fritidsgården Kosmos har varit mellan årskurs 4 och
21 år. Utifrån frågeställning har vi sett över åldersgränsen hos oss och
jämfört med fritidsgårdar i närliggande kommuner. Den vanligaste övre
åldersgränsen hos andra kommuner är 17 år eftersom man anses
vuxen när man fyller 18 år.
Utifrån drog- och brottsförebyggande insatser så vore det önskvärt att
det fanns en mötesplats för unga vuxna (18-25 år) att vistas i på kvällar
och helger där även andra vuxna finns tillgängliga för översyn och stöd.
Åldersgränsen upp till 21 år har erbjudits samtliga ungdomar i Malå
kommun oavsett kön. De som tagit del av Kosmos verksamhet i åldersgruppen 18-21 år är nästan uteslutande killar.
Det har inkommit en skrivelse från Kicki Lindholm, se bilaga, vars synpunkter beaktas.
BESLUTSUNDERLAG
Se Inger Selins tjänsteutlåtande 2018-11-30.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Åldersgränsen på Kosmos fastställs från årskurs
4 till och med 17 år.
BESLUT
- Åldersgränsen på Kosmos fastställs från årskurs 4 till och med 17 år.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Inger Selin

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018.54/00

Förslag till sammanträdesdagar för Kultur och fritidsnämnden 2019
Förra sammanträdet beslutades Kultur och Fritidsnämndens
sammanträdesdagar för 2019. Ekonomiavdelningen har meddelat att de
inte hinner få bokslutet klart varvid vi föreslår att flytta nämndens
sammanträde den 8/2 2019 till 14/2 2019. Övriga datum är enligt
föregående beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Se Susanne Stenbergs tjänsteutlåtande 2018-11-30
Se Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-11-08 § 53.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Fastställa datum för sammanträdesdagar till 14/2,
23/5, 26/9 och 12/12.
BESLUT
- Fastställa datum för sammanträdesdagar till 14/2, 23/5, 26/9 och
12/12.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, Inger Selin, KS, Ledamöter

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018.61/00

Intern kontrollplan
Kultur och fritidschefen har fått i uppdrag att upprätta en Intern
kontrollplan som ska beslutas av Kultur och fritidsnämnden och
redovisas årligen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska redovisa
denna i mars varje år till Kommunfullmäktige.
Kultur och fritidsnämnden ska peka ut något eller några områden som
ska kontrolleras särskilt varje år. Dessa områden bör inte vara samma
år efter år utan nya områden bör pekas ut varje år. Om behov finns kan
samma område pekas ut flera gånger.
Med årets utredningar kring fordonsregler inom Malå kommun borde ett
av områdena inför 2019 vara kontroll och uppföljning av Kultur och
fritidsnämndens efterlevande av fordonsreglerna.
Dessutom föreslår jag att nämndsbeslut följs upp gällande
genomförande av fattade beslut och även jämställdhetsperspektiv i
fattade beslut.
BESLUTSUNDERLAG
Se Gunnar Harrs tjänsteutlåtande 2018-11-27.
Se Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-11-08 § 54.
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Internkontrollplan för 2019 fastställs.
BESLUT
- Internkontrollplan för 2019 fastställs.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering
Gunnar Harr, KS

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018.2/00

Redovisning av meddelanden
Dragspelsklubben

DNR 2018.37/86
Återredovisning
snabbkultursbidrag

Kommunstyrelsen

DNR 2018.224/14
Mål för arbetet med att förbättra
företagsklimatet i Malå

Kommunstyrelsen

DNR 2018.236/10
Fastställande av regler för
användande av Malå kommuns
lokaler, fordon, arbetsredskap,
fordonskort och förarkort

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Redovisning av meddelande godkänns.
BESLUT
- Redovisning av meddelande godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

MALÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden

2018-12-13

Sammanträdesdatum
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Blad nr
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Dnr 2018.1/00

Delegationsbeslut 2018
Styrelsen/nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt 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 att fritt återkalla lämnad
delegation.
ÄRENDE

DELEGAT

Kulturbidrag/snabbkultur
- Malå hembygdsförening beviljas 3 000 kr.

Gunnar Harr

LOV-pengar
- Malå IF Volley beviljas 10 200 kr.

Gunnar Harr

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET
Roger Johansson (S): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
BESLUT
- Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
-----

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

