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Tid

 
Onsdag 22 april 2015, kl. 13.15 -21.15, ajournering 14.00–14.30, 
17.15–18.00 samt19.10–19.30. 

  
Plats Svansjörummet, kommunhuset 
  
Beslutande MBP  Ylva Höglund  
 FP Niklas Herneryd  
 MP Lo Göthberg Larsson 
 S Thord Harrysson  
 S Birgitta Andersson 
   
   
Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 M Jannicke Wichne  
 C Eva Åberg Andersson 
 
 

V Karin Jageby 

   
 Tjänstemän 
 Olof Lindqvist, förvaltningschef  
 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  
 Elisabeth Grimhusen, personalspecialist, § 37  
 Hanna Grunditz Svensson, ekonom, § 37  
 Kajsa Lager Brink, fritid- och föreningsutvecklare, § 37  
 Torbjörn Stockenborn, enhetschef, §§ 34-39  
 Mari Hagborg Lorentzon, enhetschef, §§ 37-39  
 Maria Skarnehall Lövgren, vik. enhetschef, §§ 37-39  
 Gunvor Alexandersson, enhetschef, §§ 37-39  
   
   
    
Utses att justera Thord Harrysson (S) 
  
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2015-04-27, klockan 12.30 

  
Underskrifter Sekreterare  §§ 33-39 
  Gunilla Sandqvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  
 Thord Harrysson (S) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2015-04-22 
 
Datum för anslags  
uppsättande

 

2015-04- 28 
Datum för anslags  
nedtagande

 

2015-05-20 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan    § 33  

       
Ansökan om kulturarrangemangsbidrag 2015  § 34 
  
Ansökan om utökat lokalbidrag – Kinna bordtennisklubb § 35 
  
Ansökan om föreningsbidrag- Markkretsen Svenska Röda Korset § 36 
       
Budget 2016-2019    § 37 
 
Redovisning av inkomna synpunkter   § 38 
 
Redovisning av inkomna meddelanden   § 39 
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§ 33/2015 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns. 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer frågan om dagens ärendelista godkänns och finner att så 
sker. 
______ 
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§ 34/2015 Dnr KFN 2015-38 805 

Ansökan om kulturarrangemangsbidrag 2015 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Konsthantverksrundan beviljas ett bidrag med 75 % av redovisad nettokost-
nad, max 20 000 kronor, för genomförande av konsthantverksrundan 2015. 
Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fri-
tidsförvaltningen. 
 
Byalaget Rydals Framtid beviljas ett bidrag med 75 % av redovisad netto-
kostnad, max 20 000 kronor, för genomförande av teaterföreställningar med 
teatergruppen ”Skapet” i Rydals museums lokaler i augusti 2015. Bidraget be-
talas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fritidsförvalt-
ningen. 
 
Kulturhuset i Skene beviljas ett bidrag med 75 % av redovisad nettokostnad, 
max 20 000 kronor, för genomförande av ”Internationella dagar i september 
2015”. Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- 
och fritidsförvaltningen. 
 

Ärendet 
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, 3 februari 2015, § 12 
5.1, skall kutur- och fritidsnämnden besluta om kulturarrangemangsbidrag 
som överstiger 10 000 kronor. 
 
Det har kommit in tre ansökningar om kulturarrangemangsbidrag: 

 
Konsthantverksrundan 2015  20 000 kronor 
Byalaget Rydals Framtid  20 000 kronor 
Kulturhuset i Skene  20 000 kronor 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2015-38 805-8  
daterad 2 april 2015. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2015-38 805-9  
daterad 2 april 2015. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2015-38 805-10  
daterad 2 april 2015. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Thord Harrysson (S) med stöd från Ylva Höglund (MBP)föreslår att konsthant-
verksrundan beviljas ett bidrag på 20 000 kronor istället för 19 000 kronor 
som är godkänt ansökt bidrag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Thord Harryssons (S) 
förslag om att konsthantverksrundan beviljas ett bidrag med 75 % av redovi-
sad nettokostnad, max 20 000 kronor istället för 19 000 kronor som är god-
känt ansökt bidrag. Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in 
till kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Förslaget antas. 
 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan godkänna att Byalaget 
Rydals Framtid beviljas ett bidrag med 75 % av redovisad nettokostnad,  
max 20 000 kronor, för genomförande av teaterföreställningar med teater-
gruppen ”Skapet”. Bidraget betalas ut när ekonomisk redovisning lämnats in 
till kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Förslaget antas. 
 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan godkänna att kulturhuset i 
Skene beviljas ett bidrag med 75 % av nettokostnaden, max 20 000 kronor, 
för genomförande av ”Internationella dagar i september 2015”. Bidraget beta-
las ut när ekonomisk redovisning lämnats in till kultur- och fritidsförvaltning-
en. 
 
Förslaget antas. 
 
_______ 
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§ 35/2015 Dnr KFN 2015-42 805 

Ansökan om utökat lokalbidrag – Kinna Bordtennisklubb 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om utökat lokalbidrag från Kinna 
bordtennisklubb. 
 
Föreningen uppmanas att ännu en gång se över alternativet att dela lokal 
med annan förening eller undersöka möjligheten att hyra en lokal med lägre 
hyreskostnad. 
 

Ärendet 
Kinna Bordtennisklubb ansöker om ett utökat lokalbidrag för den lokal de hyr 
på Holma i Skene. 
 
Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 april 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om utökat lokalbidrag.  
 
Föreningen uppmanas att ännu en gång se över alternativet att dela lokal 
med annan förening eller undersöka möjligheten att hyra en lokal med lägre 
hyra. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Niklas Herneryd (FP) och Lo Göthberg 
Larsson (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Birgitta Anderssons (S) 
förslag till beslut och finner att så sker. 
_______ 
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§ 36/2015 Dnr KFN 2015-33 805 

Ansökan om föreningsbidrag – Markkretsen, Svenska Röda Korset 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet tecknar avtal med Markkretsen Svenska Röda Korset för 
gemomförande av kolloverksamhet 2015.  
 
Avtalet avser ett bidrag om 210 000 kr. 
 
Verksamheten samt dess omkostnader skall redovisas till kultur- och fritids-
förvaltningen senast 30 november 2015.  
 
Kvarstående medel skall återbetalas till kultur- och fritidsnämnden. 
 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
   
Lo Göthberg Larsson Thord Harrysson 
Ordförande justerande 

 

Ärendet 
Markkretsen, Svenska Röda Korset, har ansökt om bidrag för sin kolloverk-
samhet under sommaren 2015. Röda Korset har tidigare år fått bidrag för 
verksamheten från socialnämnden. Från årsskiftet har de bidrag som tidigare 
hanterats av socialnämnden flyttats över till kultur- och fritidsnämnden. Enligt 
delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden har arbetsutskottet mandat 
att ingå avtal; ”Ingå, ändra, förlänga och säga upp avtal eller överenskom-
melser i övrigt i anslutning till förvaltningens verksamhet. Med icke kommu-
nala aktörer över tre prisbasbelopp (45 500 kr).” 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 april 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Arbetsutskottet tecknar avtal med Markkretsen Svenska Röda  
Korset för genomförande av kolloverksamhet 2015. Verksamheten samt dess 
omkostnader skall redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 
151130. Kvarstående medel skall återbetalas till kultur- och fritidsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) med stöd från Ylva Höglund (MBP) och Niklas Herneryd 
(FP) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Birgitta Andersson (S) föreslår omedelbar justering av protokollsparagrafen. 

Beslut 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens 
förslag till beslut och finner att så sker. 
 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan besluta en omedelbar juste-
ring av protokollsparagrafen och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 37/2015 Dnr KFN 2015-18 040 

Budget 2016-2019 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott uppdrar kultur- och fritidsförvalt-
ningen att omarbeta föreslagen driftbudget för år 1 under planeringsperioden 
2016-2019 att hamna inom den av kommunstyrelsen angivna ramen; detta 
genom att reducera personalkostnader om 550 tkr. Förvaltningen uppdras att 
inleda förhandlingar inför budgetberedning och detaljbudgetarbete 2016. 
 
Övriga effektiviseringar skall genomföras inom grunduppdraget ”Kultur/fritid” 
för år 1 av planeringsperioden, inom grunduppdragen ”Kultur/fritid”, ”Biblio-
tek” samt ”Kulturskola/Kultur för Barn och Unga” under år 2 och 3 av plane-
ringsperioden. 
 
Utredningsuppdragen lämnas utan förslag till beslut. 
 

Ärendet 
Budget för kultur- och fritidsnämnden för perioden 2016-2019. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 7 april 2015. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Olof Lindqvist, personalspecialist Elisabeth Grimhusen, eko-
nom Hanna Grunditz Svensson, fritid- och föreningsutvecklare Kajsa Lager 
Brink och enhetscheferna Maria Skarnehall Lövgren, Gunvor Alexandersson, 
Torbjörn Stockenborn och Mari Hagborg Lorentzon, redogör för ärendet. 

 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Thord Harrysson (S) föreslår att lämna utredningsuppdragen utan förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan godkänna följande förslag 
på skrivningar: 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott uppdrar Kultur- och fritidsförvalt-
ningen att omarbeta föreslagen driftbudget för år 1 under planeringsperioden 
2016-2019 att hamna inom den av kommunstyrelsen angivna ramen; detta 
genom att reducera personalkostnader om 550 tkr. Förvaltningen uppdras att 
inleda förhandlingar inför budgetberedning och detaljbudgetarbete 2016. 
 
Förslaget antas. 
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Övriga effektiviseringar skall genomföras inom grunduppdraget ”Kultur/fritid” 
för år 1 av planeringsperioden, inom grunduppdragen ”Kultur/fritid”, ”Biblio-
tek” samt ”Kulturskola/Kultur för Barn och Unga” under år 2 och 3 av plane-
ringsperioden. 
 
Förslaget antas. 
 
Ordförande ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Thord Harryssons (S) 
förslag och finner att så sker. 

 
_______ 
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§ 38/2015 Dnr KFN 2015-2 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns. 
 
 
a) Synpunkt gällande omklädningsrum på Kaskad. 
 
b) Brev från Kinna Innebandyklubb gällande fördelning av tider i idrottshallar. 

 
c) Synpunkt gällande beröm över Sätila bibliotek. 
 
_______ 
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§ 39/2015  

Redovisning av inkomna meddelanden 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Redovisning av inkomna meddelanden godkänns. 
 
 
a) Inbjudan: Temadag för politiker 24 april – psykisk ohälsa hos barn och 

unga, vad kan vi göra? 
 

_____ 
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