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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden  

  
2022-04-19  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15 - 16.20 
 

Beslutande Patrik Renfors  (V)   
 Malin Björgum  (S)   
 Anders Berglund  (M)   
 Håkan Carlsson  (S)   
 Nina Wikström Tiala  (S)   
 Ingemar Urborn  (M)   
 Elias Almqvist  (KD)   
     
Ej tjänstgörande ersättare och Lars Pettersson  (MP) 
övriga deltagare   
   
 Niklas Thelin  Sekreterare 
 Anders Magnusson  Förvaltningschef 
   
   
   
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Niklas Thelin 
Paragrafer 11 - 16  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Patrik Renfors  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Anders Berglund    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-04-19   
Datum för 
anslagsuppsättande 2022-04-21 Datum för  

anslagsnedtagande 2022-05-13 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Niklas Thelin 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden  2022-04-19  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
 
 
Kfn §11 Budgetuppföljning per mars  
Kfn §12 Investeringsplan mål och budget 2023–2025  
Kfn §13 Svar på e-förslag - Ett nytt kulturhus 6   
Kfn §14 Delgivningar  
Kfn §15 Redovisning av delegationsbeslut  
Kfn §16 Information/Rapporter  
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2022-04-19   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §11        Dnr KFN.2022.4               
 
 
Budgetuppföljning per mars  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Godkänna uppföljningen av ekonomi efter mars.  
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort uppföljning till och med mars månad. 
Månadens ackumulerade budgetavvikelse för perioden är 112 tkr. Intäkterna för  
café och uthyrning har varit lägre än budgeterat. Idrotts- och fritidsanläggningar  
visar ett överskott mot budget då lågsäsong har gjort att driftskostnaderna varit  
lägre än budgeterat.  
Alla verksamheter har kommit i gång efter pandemin och prognosen per helår är  
att förvaltningen uppfyller alla aktiviteter i handlingsplanen.  
Årsprognosen för personal avviker med 100 tkr. Det är en vakans samt sjukskrivning  
i början på året för fritidsgården. 
Kultur- och fritidsförvaltningen följer de riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa. Handlings-
plan för SSAM, det systematiska arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbetet, finns. 
Uppföljning görs på regelbundna arbetsplatsträffar.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-04-11. 
Ekonomisk uppföljning per mars. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Godkänna uppföljningen av ekonomi efter mars.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden beslutar 
enligt förslaget 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2022-04-19   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §12        Dnr KFN.2022.21               
 
 
Investeringsplan mål och budget 2023–2025  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Förslag till investeringsplan för 2023–2025 fastställs och överlämnas till mål och 
budgetberedningen. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till investeringsplan har tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen för mål 
och budgetarbetet 2023–2025. En värdering och bedömning av investeringar och 
nuvarande behov har gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-04-07. 
Förslag till investeringsplan 2023-2025. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Förslag till investeringsplan för 2023–2025 fastställs och överlämnas till mål och 
budgetberedningen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur- och fritidschef (för kännedom) 
Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2022-04-19   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §13        Dnr KFN.2022.18               
 
 
Svar på e-förslag - Ett nytt kulturhus  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
E-förlaget avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
När Eventsalen på Koordinaten inrättades var det som en komplementscen till 
dåvarande teatersalongen, Tärnan för att kunna ha mindre uppsättningar av 
barnteater, musik, workshops och möten. 
E-förslaget om ett nytt kulturhus placerat vid Läget är ett bra förslag och läget vid 
vattnet skulle vara unikt men projekteringen av den nya restaurangen och området  
är idag långt gången och att utöka byggnaden till en större yta medges inte i den 
gällande detaljplanen för fastigheten.  Detaljplan medger ej heller att uppföra ett 
kulturhus med teater- och musikscen. Området längre in i Badhusviken är under 
förändring och ett planprogram är under framtagande som underlag för en eventuellt 
ny detaljplan. 
Det pågår en lokalbehovsanalys kopplat till statusinventeringen av Ramdalens  
bad- och sporthall där förvaltningens fritidsansvarig och kultursamordnare ingår i 
arbetsgruppen och Kultur- och fritidschefen i styrgruppen. Om det byggs en ny hall  
är det Kultur- och fritidsnämndens förhoppning att den också kan användas till 
kulturevenemang om förutsättningarna finns i eventuell framtida projektering. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sitt senaste möte i mars tagit beslut om att 
Kultur- och fritidsnämnden ska kunna etablera verksamhet i den före detta matsalen 
vid D-skolan. Lokalen har bra akustiska förutsättningar vilket kan medföra att en viss 
typ av musikarrangemang kan vara bättre lämpade att genomföra i den före detta 
matsalen än i Eventsalen. 
Efter samråd med Mark och Exploatering är Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till 
nämnden är att e-förslaget avslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-04-07. 
E-förslag - Ett nytt kulturhus. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden  2022-04-19  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
E-förlaget avslås. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 
______ 
 
Beslut till: 
Förslagsställare (för kännedom) 
Mark och exploatering (för kännedom)
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2022-04-19   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §14        Dnr KFN.2022.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Kommunfullmäktige 
2022-03-30 
Kf § 4 - Avsägelser och val till kommunfullmäktige, nämnder och styrelser 
 
----------------
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Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2022-04-19   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §15        Dnr KFN.2022.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.  
 
 
Sammanfattning  
 
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kultur-och fritidsnämnden antagen delegationsordning. Dessa 
beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden.  
 
Redovisningen innebär inte att kultur-och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot står det kultur-och fritidsnämnden fritt att återkalla en 
lämnad delegation.  
 
Kultur- och fritidsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från  
 

Beslutsfattare Besluts-
datum 

Punkt i  
del ordn 

Beslutets innehåll i korthet Beslutet 
hittas 

Anders Magnusson 2021-10-01 A.16 Partnerskaps- och 
reklamöverenskommelse 
Halloween Cup 2021, Proplate, 
t-shirts 

Castor 

Anders Magnusson 2021-12-21 A.16 Partnerskaps- och reklamavtal 
2022, ICA Kvantum, 10 tkr 

Avtalsdatabasen 

Anders Magnusson 2022-01-03 A.15 Utse beslutsattestanter för 2022, 
4 personer 

Kommunstyrelse-
förvaltningen, ekonomi 

 
 
---------------



 

Sammanträdesprotokoll Blad 9 (9) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kultur- och fritidsnämnden    

  
2022-04-19   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kfn §16        Dnr KFN.2022.1               
 
 
Information/Rapporter  
 
Ordförande informerar 
• Kommunfullmäktiges beslut om öronmärkta medel för lovaktiviteter, utifrån det 

ekonomiska resultatet 2021. 
• Den pågående mål- och budgetprocessen. Dialog i maj mellan nämndens 

presidium och mål- och budgetberedningen. 

Förvaltningschefen informerar 
• Personalläget på Koordinaten; vakanser, bemanning och sjukfrånvaro 
• Invigning av discgolfbanan vid Ramdalen 14 maj 
• Arbetet med/utredning av ett spår för mountainbike 
• Asfaltering och nya grindar vid Ramdalens idrottsplats 
• Upphandling av belysning vid idrottsplatsen 
• Bemanning av fastighetsskötare på idrottsplatsen 
• Studieförbundens information om sina verksamheter 
• Länsbildningsförbundets förslag till fördelning av föreningsbidrag 
• System för bokning av gräsytorna på Jogersö, inklusive en taxa 
• Restaurering och ombyggnad av stallet Stjärnholm 
• Kommande möte med ryttarföreningen Stjärnholm  
• Arrende av mark och fastigheter vid Stjärnholm 
• Hantering av tilldelning av öronmärkta medel för lovaktiviteter  
• Utsmyckning av gång- och cykeltunnel med hjälp av feriearbetare 
 
______ 
 


