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Tid

 
Onsdag 20 april 2016, kl. 09.00 – 17.00, ajournering 10.30–10.50, 

13.10 – 14.15 

  

Plats Hyltenäsrummet och Svansjörummet 

  
Beslutande C Eva Åberg Andersson, tjänstgör för Jannicke Wichne (M) 

 L Niklas Herneryd §§ 36-37, 41-42 kl. 09.00-13.10, 16.30–

17.00 

 MP Lo Göthberg Larsson 

 V Karin Jageby, tjänstgör för Niklas Herneryd (L) §§ 38-40 kl. 

14.15–16.30 

 S Thord Harrysson  

 S Birgitta Andersson  

 

   

   

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare 

 C Eva Åberg Andersson 

 S Anders Manskog § 36-37 kl. 09.00-13.00 

 V Karin Jageby §§ 36-37, 41-42 

   

   

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef  

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Mari Hagborg Lorentzon, enhetschef § 36  

 Torbjörn Stockenborn, enhetschef § 36  

 Gunvor Alexandersson, enhetschef §§36-42  

 Niklas Gusténius, enhetschef § 36  

 Hanna Grunditz Svensson, ekonom§ 36  

   

Utses att justera Thord Harrysson (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, 2016 - 04 - 28  

 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 36 - 42 

  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 2016-04-20 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2016-04-29 
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2016-05-20 

 
 

Förvaringsplats för 

protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandqvist 
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Innehållsförteckning    

 
Förändring av ärendelistan    § 36 
 
Budget 2017-2020, taxor och avgifter   § 37 
 
Aprilrapport 2016    § 38 
 
Ansökan om bidrag – Skene Folkets Hus   § 39 
 
Utredningsuppdrag – stall, Bosgården   § 40 
 
Redovisning av meddelanden    § 41 
 
Information    § 42 
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§ 36/2016 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Dagens ärendelista godkänns. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om dagens ärendelista godkänns och finner att så sker. 
 
 _____ 
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§ 37/2016 Dnr KFN 2016-15 041 

Budget 2017-2020, taxor och avgifter 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 
Förvaltningen upprättar en sammanställning på föreslagna effektiviseringar i 
budget för 2017 – 2020. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur-och fritidsnämnden 
tagit fram ett förslag på budget för åren 2017-2020 utifrån de politiskt fast-
slagna grunduppdragen och den av kommunfullmäktige fastställda budgetra-
men.   

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 april 2016. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl, ekonom Hanna Grunditz Svensson samt en-
hetscheferna Mari Hagborg Lorentzon, Gunvor Alexandersson, Torbjörn 
Stockenborn och Niklas Gusténius redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att förvaltningen upprättar en sammanställning på fö-
reslagna effektiviseringar i budget för 2017-2020. 

 Avveckla badplatserna Slättensnabb och Gångemad.  
 Minskat bidrag till Flohults badplats. 
 Minska SISUS bidragspott (avtal skall skrivas om i juni månad).  
 Se över Seniordag, i dagsläget uppskattas att ca 20 % av folkhälsosam-

ordnartjänsterna läggs på planering och genomförande utöver att det 
belastar flera andra delar av förvaltningen. 

Beslutsgång 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
 
_____ 
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§ 38/2016 Dnr KFN 2016-27 042 

Aprilrapport 2016 

Ärendet 

Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om 
kommunens och koncernens ekonomi och verksamhet för årets första fyra 
månader samt en prognos för hela året. Nämnders och styrelsers rapporte-
ringar ligger till grund för redovisningen. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om förvaltningens arbete med att 
färdigställa material. 
Beslut om aprilrapport 2016 kommer att tas i nämnd den 11 maj. 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 
_____ 
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§ 39/2016 Dnr KFN 2016-31 805 

Ansökan om utökat driftstöd – Skene Folkets Husförening 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Skene Folkets Husförening ett bidrag på 
300 000 kronor under 2016. Finansiering skall ske genom kultur- och fritids-
nämndens budgetreserv. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att formulera ett utredningsupp-
drag gällande kulturhus till nämndens möte den 11 maj 2016. 
 

Ärendet 

Skene Folkets Husförening ansöker om ett utökat driftsstöd om 300 000 kro-
nor från 2016 för att fortsättningsvis kunna bedriva sin verksamhet.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 8 april 2016. 

Dagens sammanträde 

Enhetschef Gunvor Alexandersson och förvaltningschef Christian Dahl redogör 
för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Thord Harrysson (S) föreslår att bevilja Skene Folkets Husförening ett bidrag 
på 300 000 kronor under 2016. Finansiering skall ske genom kultur- och fri-
tidsnämndens budgetreserv. 
 
Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår avslag på ansökan på grund av att 300 000 
kronor inte ryms inom budgetramen.  
 
Vidare förslår Thord Harrysson (S) att kulturhusutredningen, KFN § 13/2014, 
tas upp igen där man också tittar på; vilka förutsättningar skall gälla för ett 
kulturhus samt bidragsformer för denna verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att formulera ett utredningsupp-
drag gällande kulturhus till nämndens möte den 11 maj 2016. 
 
Karin Jageby (V) föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen ser över bidrag till 
föreningar som bedriver kulturell verksamhet. Förslagsvis en variant på of-
fentligt kulturuppdrag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Thord Harryssons (S) förslag mot Lo Göthberg Larssons 
(MP) förslag och finner att arbetsutskottet föreslår att bevilja Skene Folkets 
Husförening ett bidrag på 300 000 kronor under 2016. Finansieringen skall 
ske genom kultur- och fritidsnämndens budgetreserv. 
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Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan bifalla Thord Harryssons (S) och 
Karins Jagebys (V) förslag om bidragsformer till kulturell verksamhet och fin-
ner att så sker 
 
Ordföranden frågar om Thord Harryssons (S) förslag om kulturhusutredningen 
från 2014 skall tas upp igen och finner att så sker. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att formulera ett utredningsupp-
drag gällande kulturhus till nämndens möte den 11 maj 2016. 
 
_____ 
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§ 40/2016 Dnr KFN 2015-107 82 

Stall Bosgården - utredning 

 
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om 250 000 kronor (utökad ram i sam-
band med budget 2017-2020) hos kommunstyrelsen för att finansiera  
förstudien inför eventuell nybyggnation av stall vid Bosgården i Örby. 
 

Ärendet 

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har en utredning kring stallbyggna-
den på Bosgården i Örby initierats av kultur- och fritidsförvaltningen i samråd 
med teknik- och serviceförvaltningen. 
I utredningens uppstartsfas har kultur- och fritidsförvaltningen fått ett kost-
nadsförslag från teknik- och serviceförvaltningen om 250 000 kronor för 
själva förstudien. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 april 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 10 december, § 140, 
2015. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) föreslår att anhålla om 250 000 kronor (utökad ram i sam-
band med budget 2017-2020) hos kommunstyrelsen för att finansiera förstu-
dien inför eventuell nybyggnation av stall vid  
Bosgården i Örby. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta Karin Jagebys (V) förslag och 
finner att så sker. 

Expediering 

Kommunstyrelsen. 
 
_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(11) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2016-04-20 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 41/2016  

Redovisning av meddelanden 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Redovisning av meddelande godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a)  
Inbjudan till idéträff om sociala investeringar. 
 
b) 
Inbjudan till konferens – När kultur är resans mål. Teori och praktik om kul-
turdriven turism. 
 
c) 
Inbjudan till seminarium. Vem får sätta sina spår i det offentliga rummet. 
 
d) 
KS § 36/2016 – Uppföljning av nämnders och styrelsers interna kontroll 2015. 
 
e) 
Inkommen skrivelse från IFK Örby gällande bidrag/sponsring vid IFK Örby – 
Ryerson Soccer Cup 2016. 
 
f) 
Cirkulär 16:16 från Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
 
_____ 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(11) 
 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 Sammanträdesdatum 

 2016-04-20 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 42/2016   

Information 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om: 
Ärende KFN 2016-29 805 - Ansökan om bidrag till brygga, Sätila Sand.  
 
Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist informerar om inkomna ansökningar: 
Ansökan om underhålls- och reparationsbidrag från Kinnahults IF och Björke-
torps IF. 
 
Enhetschef Gunvor Alexandersson informerar om: 
Avtal Offentligt kulturuppdrag gällande Marks Filmstudio. 
 
_______ 
 

 


