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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kultur- och fritidsnämnden 
2022-12-08 

Tid:   kl. 09:00 – 11:15 
Paus 09:20 – 10:00    

Plats: 
 

 Åbönninga, Rydals konferenscenter  

Beslutande:  (S) Birgitta Andersson 

 (S) Andreas Augustsson 

 (S) Laila Neck tjänstgör för Johan Hultén (S)  

 (C) Belinda Sjöberg 

 (C) Lena Brunnsåker tjänstgör för Eva Åberg Andersson (C) 

 (L) Uno Johansson 

 (M) Ylva Höglund 

 (M) Magnus Lilliecrona 

 (KD) Martin Andersson 

 (SD) Sara Lindwall 

 (V) Karin Jageby 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Joanna Etherton 
(M) Anders Lilliestam 
(KD) Ailen Andersson 
(SD) Siv Scarborough 
(SD) Ulf Gustavsson 
  
  
 Tjänstepersoner 
 Daniel Pettersson Nämndsekreterare  
 Rasmus Torngard Förvaltningschef   
 Andreas Lybacken  Verksamhetschef  
 Evelina Nekby Utvecklingsledare  
 Ingrid Gustafsson Administratör   
 Johan Lundbladh Verksamhetschef   
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Utses att justera: Ylva Höglund (M)  

Justeringens plats och tid: Rydals konferenscenter, 2022-12-08, kl 12:00  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 135 

Daniel Pettersson 

Ordförande 

Birgitta Andersson (S) 

Justerande 

Ylva Höglund (M) 
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Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-12-08, § 135 

Datum för anslags 
uppsättande  2022-12-08 Datum för anslags 

nedtagande 2022-12-30 

Förvaringsplats för protokollet 
Kultur- och fritidsförvaltningen  

Underskrift 

 ______________________  
Daniel Pettersson 
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Innehållsförteckning   

Fritsla Hockeyklubb ansöker om att kommunen tecknar 
elhandelsavtal för föreningens anläggning 

§ 135 
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§ 135/2022   Dnr: KFN 2022-89 

Fritsla Hockeyklubb ansöker om att kommunen tecknar 
elhandelsavtal för föreningens anläggning 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till Fritsla Hockeyklubbs förslag om 
att kommunen tecknar elhandelsavtal för anläggningen, likt 
elhandelsavtalsupplägget som kommunen har med Fotskäls Hockey Club, från och 
med december 2022 och till och med 2023 med motiveringen att kommunen har en 
skyldighet att följa likställighetsprincipen, om det inte finns sakliga skäl för 
någonting annat.  

Det ligger även i kommunens intresse att det ska finnas en vinteridrottsplats för 
kommunens invånare. 

Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2023 se över upplägget för de 
föreningar vars anläggningar inkluderas inom kommunens elhandelsavtal.  

 
Paragrafen förklaras omedelbar justerad. 

 

________________   ________________  

Birgitta Andersson (S)    Yva Höglund (M) 

Ordförande     vice ordförande  

Ärendet 
2022-09-27 inkom det en förfrågan från Fritsla Hockeyklubb till kultur- och 
fritidsnämnden om att överväga möjligheten att teckna elhandelsavtal kopplat till 
Fritsla Hockeyklubbs anläggning likt upplägget med Fotskäls Hockey Club.  

Deras förslag på upplägg är att kommunen tecknar elhandelsavtal för anläggningen 
med kommunens fasta kWh-pris och sedan fakturerar 100% till Fritsla 
Hockeyklubb. Om ovanstående inte är möjligt, så ber de kommunen att överväga 
ett utökat ekonomiskt skötselstöd för vinterns säsong.   

Ärendet har beretts i dialog med föreningsadministrationen, lokalförsörjningen, 
Vattenfall, fritidschef, Fritsla Hockeyklubb och kommunjurist.  

Vattenfall ser inte några hinder för Fritsla Hockeyklubbs förslag, och så inte heller 
lokalförsörjningen. Ärendet är av komplex karaktär, och därför har kultur- och 
förvaltningen valt att ha en dialog med kommunjurist kring hur 
likställighetsprincipen ska beaktas. 
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Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, den 1 november 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2022, § 72, och då 
föreslagit följande förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till Fritsla Hockeyklubbs förslag om 
att kommunen tecknar elhandelsavtal för anläggningen, likt 
elhandelsavtalsupplägget som kommunen har med Fotskäls Hockey Club, från och 
med december 2022 och framåt med motiveringen att kommunen har en skyldighet 
att följa likställighetsprincipen, om det inte finns sakliga skäl för någonting annat.  

Det ligger även i kommunens intresse att det ska finnas en vinteridrottsplats för 
kommunens invånare. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Evelina Nekby redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Birgitta Andersson (S) yrkar på följande tilläggsyrkande: 
Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2023 se över upplägget för de 
föreningar vars anläggningar inkluderas inom kommunens elhandelsavtal. 

Magnus Lilliecrona (M) och Martin Andersson (KD) yrkar på följande ändring av 
arbetsutskottet förslag:  
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till Fritsla Hockeyklubbs förslag om 
att kommunen tecknar elhandelsavtal för anläggningen, likt 
elhandelsavtalsupplägget som kommunen har med Fotskäls Hockey Club, från och 
med december 2022 till och med 2023 med motiveringen att kommunen har en 
skyldighet att följa likställighetsprincipen, om det inte finns sakliga skäl för 
någonting annat.  

Belinda Sjöberg (C) föreslår följande förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiva till Fritsla Hockeyklubbs förslag om att 
kommunen tecknar ett elhandelsavtal för anläggningen och upprättar ett avtal med 
föreningen från och med december 2022 och framåt.  

Kommunens intresse är att hjälpa och underlätta för föreningar. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för liknande ansökningar till 
nämnden i februari.  

Belinda Sjöberg (C) yrkar på följande tilläggsyrkande:  
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för liknande ansökningar till 
nämnden i februari.  

Martin Andersson (KD), Karin Jageby (V), Uno Johansson (L), Laila Neck (S), Ylva 
Höglund (M) och Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Martin Andersson (KD), Karin Jageby (V), Uno Johansson (L), Laila Neck (S), Ylva 
Höglund (M) och Sara Lindwall (SD) yrkar bifall till Birgitta Anderssons (S) 
tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Beslutsomgång 1 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Magnus 
Lilliecrona (M) och Martin Anderssons (KD) ändringsyrkande av arbetsutskottets 
förslag och finner att det bifalls.  

Beslutsomgång 2 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Belinda Sjöbergs (C) förslag och 
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Beslutsomgång 3 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Belinda 
Sjöbergs (C) tilläggsyrkande och finner att det avslås. 

Beslutsomgång 4 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår Birgitta 
Anderssons (S) tilläggsyrkande och finner att det bifalls. 

Beslut skickas till  
Fritsla Hockeyklubb 

_________ 
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