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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-17

Plats och tid

Koordinaten, Stora mötet 13.25 - 14.50

Beslutande

Patrik Renfors
Malin Björgum
Odd Mattson
Håkan Carlsson
Lena Fornstedt
Anders Berglund
Christine Bennevall

(V)
(S)
(M)
(S)
(S)
(M)
(KD)

Ej tjänstgrande ersättare och
övriga deltagare

Nina Wikström Tiala
Ingemar Urborn
Andreas Schultes

(S)
(M)
(M)

Agnetha West
Anders Magnusson
Pia Westlin, § 30
Dag Bergentoft
Allmänhet

Sekreterare
Förvaltningschef
Administrativ handläggare
Oppositionsråd

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Agnetha West

Ordförande

……………………………………………
Patrik Renfors

Justerande

…………………………………………..
Odd Mattson

Paragrafer

30 - 34

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-17

Datum för
anslagsuppsättande

2019-09-23

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Agnetha West

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2019-10-15
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-17

Kfn § 30

Delårsrapport 2019

3-4

Kfn § 31

Svar på e-förslag - Basketplan

5

Kfn § 32

Sammanträdesdagar 2020

6

Kfn § 33

Redovisning av delegationsbeslut

7

Kfn § 34

Information/Rapporter

8

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 3 (8)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-17

Kfn § 30

Dnr KFN.2019.38

Delårsrapport 2019
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.

Godkänna delårsrapporten för 2019.

2.

Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att utreda den höga vattenräkningen för
Ramdalens IP och återrapportera på nämndens sammanträde i november.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till delårsrapport per 31 augusti
2019.
Kultur- och fritidsnämnden visar ett positivt resultat med 0,1 mkr. Främsta orsaken är
ökade statsbidrag samt lägre personalkostnader.
Vid den ekonomiska uppföljning för juli månad var resultatet +0,4 mkr men en
avläsning av vattenmätaren på Ramdalens idrottsplats genererade en kostnad på
0,4 mkr. En vattenläcka är orsak till den höga kostnaden.
Prognosen för helåret är +0,2 mkr.
Kostnaden för investeringar har uppgått till 0,3 mkr. Årsprognosen är att samtliga
investeringsmedel för 2019 inte kommer förbrukas. För Ramdalens idrottsplats är
förvaltningen beroende av tillgången på projektledning och det ligger utanför kulturoch fritidsnämndens kontroll. Tilläggsbudget önskas till 2020 för medel som inte
kommer förbrukas under 2019.
Måluppfyllelsen av kommunmålen, nämndens mål, biblioteksplanen bedöms som
helhet bli god vid årets slut med några undantag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-09-09.
Förslag till delårsrapport 2019.
Dagens sammanträde
Pia Westlin föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
Godkänna delårsrapporten för 2019.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 30

2019-09-17
Dnr KFN.2019.38

Förslag
Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att
utreda den höga vattenräkningen för Ramdalens IP och återrapportera på nämndens
sammanträde i november.

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt eget tilläggsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt förslagen.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidschefen (för åtgärd)
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-17

Kfn § 31

Dnr KFN.2019.35

Svar på e-förslag - Basketplan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
E-förslaget anses besvarat.
Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag om att få till en riktig basketplan med linjer och allt.
Helst centralt så att den kan användas av alla.
Förslaget att ställa i ordning en basketplan utomhus som är tillgänglig för alla är
ett bra initiativ som Kultur- och fritidsnämnden ser positivt till ur folkhälsosynpunkt
samt en möjlighet för ungdomar att få en mötesplats med både fysisk aktivitet och
samtal.
Vid den nya Oxelöskolan som nu byggs på Frösängsgärde planeras det en ny
multiplananläggning med bland annat fullskalig basketplan och med mindre plan
på tvären. Multiplanens fördelar är att flera aktiviteter kan utföras på ytan och att
anläggningarna används flitigt på kvällar och helger för både spontanidrott och
som viktiga mötesplatser.
Kultur- och fritidsnämnden kommer att med andra berörda kommunala enheter
vid framtida nyinvesteringar och ombyggnationer av utemiljöer ta e-förslaget i
beaktande och se på möjligheten att sätta till exempel basketkorgar och eventuell
plan på andra platser om detaljplaner och budget så medger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-09-06.
E-förslag - Basketplan.
Dagens sammanträde
Anders Magnusson föredrar ärendet.
______
Beslut för kännedom till:
Förslagsställaren
Förvaltningschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Projektledare Kustbostäder
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-17

Kfn § 32

Dnr KFN.2019.37

Sammanträdesdagar 2020
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Sammanträdesplan för 2020 fastställs.
Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar 2020 har tagits fram. Sammanträdena är
anpassade efter mål- och budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar.
Förslag till sammanträdesdagar 2020 för Kultur- och fritidsnämnden är:
Onsdag 26 februari (Heldag)
Måndag 20 april
Tisdag 19 maj
Tisdag 15 september
Tisdag 17 november (Heldag)
Måndag 14 december
Heldagar startar 10.00. Övriga dagar 13.15.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-08-22.
Förslag till sammanträdesdagar 2020.
______
Beslut till:
Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-17

Kfn § 33

Dnr KFN.2019.3

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

Beslutsdatum

Punkt i
del ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Anders Magnusson

2019-05-08

A.16

Castor

Anders Magnusson

2019-05-10

A.16

Anders Magnusson

2019-07-02

A.14

Partnerskaps- och reklamavtal SSAB,
4.000 kr sommarcampen
Partnerskaps- och reklamavtal Borox,
5.000 kr sommarcampen
Sänkt taxa för OXSS vid hyra av
ljudanläggning. Ordinarie taxa 4000 kr
och beslutad 2000 kr.

______

Utdragsbestyrkande

Castor
I bokningssystemet
FRI
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-17

Kfn § 34

Dnr KFN.2019.1

Information/Rapporter
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ordförande informerar om



Arbetet med mål- och budget 2020-2022. Beslut tas i kommunfullmäktige i
oktober.
Skulpturfestivalen slutar 28 september.

Anders Magnusson informerar om






Uppbruten dörr på Sportboendet.
Eventuellt vattenläcka på Ramdalens IP.
Personalsituationen på förvaltningen.
Medarbetarundersökning
Kommunens medarbetarenkät har startat.
Projekt på Ramdalens IP.

______

Utdragsbestyrkande

