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Tid

 
Torsdag 9 februari 2017, klockan 13.15 –17.00, paus 14.50-15.35 

  

Plats Runnabönninga, Rydals konferenscenter 

  
Beslutande M  Jannicke Wichne 

 C Eva Åberg Andersson 

 C Linda Axelsson tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) 

 L Niklas Herneryd  

 MP Lo Göthberg Larsson 

 S Kurt Andreasson tjänstgör för Thord Harrysson (S) 

 S Eva Adolfsson tjänstgör för Birgitta Andersson (S) 

 S Anders Manskog 

 S Per Rosendahl 

 V Karin Jageby 

 SD Annika Pehrsson tjänstgör för Caj Svedberg (SD) 

   

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

 S Andreas Augustsson 

 V Freddy Jensen 

    

 Tjänstemän 

 Christian Dahl, förvaltningschef   

 Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare  

 Hanna Grunditz Svensson, ekonom, §§ 2-3  

   

Utses att justera Anders Manskog (S) 

  

  

Justeringens plats och 

tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen måndag 13 februari 2017, klockan 

14.00 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 1-10 

  Gunilla Sandkvist   

     

 Ordförande  

  Lo Göthberg Larsson (MP) 

     

 Justerande  

 Anders Manskog (S) 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Instans Kultur- och fritidsnämnden 

 
  

Sammanträdesdatum 2017-02-09 

 
Datum för anslags  

uppsättande

 

2017-02-14  
 

 

 
Datum för anslags 

nedtagande 2017-03-08 

 
 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift  /Gunilla Sandkvist 
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§ 1/2017 

Förändring av ärendelistan 

 
Kultur- och fritidnsämndens beslut 
 
Dagens ärendelista antas efter föreslagna tillägg. 
 

Dagens sammanträde 

Kurt Andreasson (S) anmäler övriga frågor om utvärdering av kommunala 
badplatser 2016 och avtal med IFK Örby gällande konstgräs. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om dagens ärendelista kan antas efter föreslagna föränd-
ringar och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 2/2017  Dnr KFN 2016–90 042 

Årsrapport 2016 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsrapport 2016 och översänder denna 
till kommunstyrelsen med följande tillägg: 
Mot bakgrund av den alarmerande sjukskrivningssituationen samt att kultur- 
och fritidsnämnden under hela 2016 sett ett behov av lotsar för  
Integrationssatsningar, ser nämnden behov av att få behålla 2016 års  
resultat.  
Det primära behovet för nämnden är att för 2017 tillfälligt kunna anställa 
samordnare i en pool, för att tillgodose behov inom framförallt dessa områ-
den. 
 
Två tillfälliga tjänster 600–700 000 kronor/2017. 
  
Eftersom nämnden under 2016 effektiviserade kulturskolan vilket bland annat 
innebar minskande antal tjänster så ser nämnden ett större behov av  än 
kommunfullmäktiges ramtillskott kan lösa när kommunfullmäktige ändrat för-
utsättningarna till avgiftsfri kulturskola. Redan i början av 2017 ser nämnden 
att söktrycket ökat väsentligt. 
 
Resurstillförsel 400–500 000 kronor/2017. 
 
Utöver detta anhåller kultur- och fritidsnämnden om att från tidigare års ack-
umulerade medel utnyttja 150 000 kronor (enligt offert redovisad) för 
Fotskäls Hockeyklubb. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 
sammanställt årsredovisning för verksamhetsåret 2016. En mer djuplodad 
analys och redovisning av verksamhetsåret och nämndens ekonomiska utfall 
återfinns i Stratsysrapporten.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 januari 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 januari 
2017, § 6, och lämnade ärendet utan förslag till beslut. 

Dagens sammanträde 

Ekonom Hanna Grunditz Svensson och förvaltningschef Christian Dahl redogör 
för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras 

Beslutsgång 

Ordförande sammanfattar diskussionen och finner att nämnden enats om be-
slut enligt följande: 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(15) 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Sammanträdesdatum 

 2017-02-09 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsrapport 2016 och översänder denna 
till kommunstyrelsen med följande tillägg: 
 
Mot bakgrund av den alarmerande sjukskrivningssituationen samt att kultur- 
och fritidsnämnden under hela 2016 sett ett behov av lotsar för integrations-
satsningar, ser nämnden behov av att få behålla 2016 års resultat. Det pri-
mära behovet för nämnden är att för 2017 tillfälligt kunna anställa samord-
nare i en pool, för att tillgodose behov inom framförallt dessa områden. 
 
Två tillfälliga tjänster 600–700 000 kronor/2017. 
 
Eftersom nämnden under 2016 effektiviserade kulturskolan vilket bland annat 
innebar minskande antal tjänster så ser nämnden ett större behov av  än 
kommunfullmäktiges ramtillskott kan lösa när kommunfullmäktige ändrat för-
utsättningarna till avgiftsfri kulturskola. Redan i början av 2017 ser nämnden 
att söktrycket ökat väsentligt. 
 
Resurstillförsel 400–500 000 kronor/2017. 
 
Utöver detta anhåller kultur- och fritidsnämnden om att från tidigare års ack-
umulerade medel utnyttja 150 000 kronor (enligt offert redovisad) för 
Fotskäls Hockeyklubb. 
 
Ordförande frågar om nämnden kan anta formulering, enligt ovan, till beslut 
och finner att så sker. 
 
_______ 
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§ 3/2017 Dnr KFN 2016-80-800 

Investeringsbudget 2017 (komplettering till nämndplan 2017) 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar investeringsbudget för 2017 enligt följande: 
 
 Tygrikeshallen:                   910 tkr   
 (detta inkluderar köksupprustning, inredning, klättervägg, taekwondogolv)  

 Uppgradering av lokalbokningssystem:                250 tkr 
 Inköp av nytt biblioteksdatabassystem:                 500 tkr 
 Fortsatt implementering Meröppet bibliotek Horred:      250 tkr 
 5-mannamål, kommunala fotbollsanläggningar:             60 tkr 
 Uppdatering av möbler, Sätila bibliotek:                   30 tkr 
                            
 Total:    2 mnkr 
   

Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och 
fritidsnämnden och utifrån den av kommunfullmäktige 
fastslagna investeringsramen tagit fram ett förslag till 
investeringsbudget för verksamhetsåret 2017. Förslaget utgår 
ifrån de utvecklingsprocesser och prioriteringar förvaltningen 
ombetts göra och omfattar både anläggningsinvesteringar och 
investeringar i digitala system.    

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 januari 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 januari 
2017 § 7, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden antar investeringsbudget för 2017 enligt följande: 
 
 Tygrikeshallen:                   910 tkr   
 (detta inkluderar köksupprustning, inredning, klättervägg, taekwondogolv)  
 Uppgradering av lokalbokningssystem:                250 tkr 
 Inköp av nytt biblioteksdatabassystem:                 500 tkr 
 Fortsatt implementering Meröppet bibliotek Horred:      250 tkr 
 5-mannamål, kommunala fotbollsanläggningar:             60 tkr 
 Uppdatering av möbler, Sätila bibliotek:                   30 tkr 
                            
 Total:    2 mnkr 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att anta arbetsutskottets förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden antar Lo Göthberg Larssons 
(MP) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 4/2017 Dnr KFN 2016–80 800 

Internkontroll 2017 (komplettering till nämndplan 2017) 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till internkontroll 2017 med tillägget 
att föra in prognosutfall under avsnittet ekonomi. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för den interna kontrollen 
inom sitt verksamhetsområde och har skyldighet att löpande 
följa upp det interna kontrollsystemet. Med anledning av detta 
har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med 
representant för kommunledningskontoret på uppdrag av 
kultur- och fritidsnämnden tagit fram ett förslag kring intern 
kontrollplan för komplettering av nämndplanen 2017. Den 
interna kontrollplanen identifierar såväl huvudprocesser som 
risker och kontrollmoment och består både av 
kommungemensamma och nämndspecifika huvudprocesser.      

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 januari 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 januari 
2017, § 5, och lämnade följande förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till internkontroll 2017 med tillägget 
att föra in prognosutfall under avsnittet ekonomi. 
 
Förvaltningschef Christian Dahl redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Niklas Herneryd (L) föreslår att anta arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Niklas Herneryds 
(L) förslag till beslut och finner att så sker. 
 
_____ 
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§ 5/2017 Dnr KFN 2016–56 822 

Medborgarförslag om att anlägga en 50-meters bassäng i Kaskad 

 
Kultur-och fritidsnämndens beslut 
 
Medborgarförslaget beaktas under kommande utredningsarbete med samtliga 
tempererade bad. 
 

Ärendet 

Medborgarförslaget berör frågan kring en framtida renovering/ombyggnation 
av Kaskad och i samband med detta anlägga en 50 metersbassäng. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande 22 augusti 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 januari 
2017, § 3, och lämnade följande förslag till beslut: 
Medborgarförslaget beaktas under kommande utredningsarbete med samt-
liga tempererade bad. 

Dagens sammanträde 

Samordnare Andreas Lybacken redogör för ärendet. 
 
Ärendet diskuteras. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) föreslår att anta arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan anta Karin Jagebys (V) 
förslag till beslut och finner att så sker. 
 
____ 
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§ 6/2017   

Redovisning av delegationsbeslut 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 

  
a) Dnr KFN 2017-14 02  
Personalärenden, kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
b) Dnr KFN 2016–82 805 
Beviljat kulturarrangemangsbidrag - Marks konstgille, Kristina Thun. 
Beviljat kulturarrangemangsbidrag - Mar ks konstgille, Gunnar Bergh. 
 
_____ 
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§ 7/2017 Dnr KFN 2017–5 809 

Redovisning av inkomna synpunkter 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av inkomna synpunkter godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
Önskemål om graffitivägg i Horred. 
 
b) 
Respons från Fritsla Hockey om bidrag till konstfrusen is. 
 
c) 
Svar från enhetschef Niklas Gusténius gällande graffitivägg i Horred. 
 
d) 
Invändningar från Kinna IF gällande bemötande från förvaltningen. 
Svar till Kinna IF från Lo Göthberg Larsson. 
 
e) 
Fortsatt mejlkonversation med Kinna IF. 
 
_____ 
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§ 8/2017  

Redovisning av meddelanden 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av meddelanden godkänns och läggs till handlingarna. 
 

 
a) 
Protokoll från kommunala funktionshinderrådet, 6 december 2016. 
 
b) 
Sammanställning kulturbidrag 2016. 
 
c) 
Konstinköp 2016. 
 
d) 
Skrivelse från Skene SOIS om bidrag till vandringsled. 
  
e) 
Kulturting Västra Götaland, 20 april 2017 – save the date! 
 
f) 
Inbjudan från Skene SOIS. 
 
g) 
Inbjudan att delta i ”Projekt minimeringsmästarna”. 
 
h) 
Skrivelse från Älekulla IF angående avslag på ansökan om underhålls- och re-
parationsbidrag. 
 
Svar till Älekulla IF från enhetschef Niklas Gusténius. 
 
_____ 
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§ 9/2017  

Information 

Förvaltningschef Christian Dahl informerar om att ledningsgrupp i kultur- och 
fritidsförvaltningen samt arbetsutskottet kommer att åka på  
studiebesök till Aarhus i Danmark den 10–12 april. 
 
Nämndsekretrare Gunilla Sandkvist informerar att på grund av studiebesöket i 
Aarhus flyttas nämndens möte den 11 april fram till den 13 april klockan 
09.30. 
 
_____ 
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§ 10/2016  

Övriga frågor 

Kurt Andreasson (S) efterfrågar utvärdering av skötsel på kommunala  
badplatser 2016 samt vilken eller vilka badplatser som kan tänkas bli  
funktionshinderanpassade. 
Förvaltningschef Christian Dahl svarar att utvärderingen är på väg att färdig-
ställas och ber att få återkomma i frågan om funktionshinderanpassning. 
 
Vidare frågar Kurt Andreasson (S) om avtal för konstgräs, vad gäller? 
Förvaltningschef Christian Dahl tar med sig frågan och återkommer med svar. 
 
_____ 


