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§ 71 Dnr 79  

Mötets öppnande Upprop, val av justerande, 
fastställande av dagordning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Carolina Cranser (S) till justerare av 

dagens protokoll. 

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande dagordning.  

 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden låter kontrollera närvaron och utser en justerare 

att tillsammans med ordförande justera sammanträdesprotokollet samt 

fastställer dagordningen.  
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§ 72 Dnr 2019/00010  

Delårsrapport augusti 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Delårsrapport per augusti 2019 

och överlämnar den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden hade ett budgetunderskott vid årets början med 

1,2 miljoner kronor. Eftersom budgeten beslutades med tillägget att om 

kapitalkostnader blir lägre ska motsvarande överskott lämnas och kunde 

därför inte omdisponeras till övriga driftkostnader. Enligt KF beslut 2019-

05-06 § 80 tilldelas kultur- och fritidsnämnden 1,2 miljoner kronor att 

disponera under 2019. Kapitalkostnaderna blir för 2019 2,4 miljoner kronor 

lägre än budget och besluten innebär att Kultur- och fritidsnämnden ska 

lämna ett överskott med 2,4 miljoner kronor för 2019. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar en prognos för årets slut med överskott 

på 1,1 miljoner kronor. Orsaken till att överskottet inte är 2,4 miljoner 

kronor beror på kostnader för avslut av tjänster vid omorganisation, uppstart 

av fritidsbank samt högre personal-, underhåll- samt reparationskostnader. 

Större delen består av engångskostnad och kommer inte finnas 2020. 

Nämndens utvecklingsmål bedöms uppnås under året.   

Beslutsunderlag 

Delårsrapport augusti 2019 Kultur- och fritidsnämnden 

Tjänsteskrivelse Delårsrapport augusti 2019, KFN 2019/00010 nr 559   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomichef 

Ekonom 
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§ 73 Dnr 2019/00029  

Skeppsgården 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner att budget för investeringsprojekt 

Skeppsgården utökas med 3 miljoner kronor till 7 miljoner kronor avseende 

ytterligare verksamhetsanpassningar. 

2. Kommunfullmäktige noterar att utökad internhyra för Skeppsgården bör 

beaktas i budgetprocessen för år 2020. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att beställa en 

upphandling avseende verksamhetsanpassningar på Skeppsgården hos 

tekniska förvaltningen under förutsättning att kommunfullmäktige utökar 

kultur- och fritidsnämndens budgetram enligt punkten 1 ovan och med 

reservation att politiska beslut kan resultera i att upphandlingen avbryts.  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens beslutade på sitt sammanträde den 16 oktober 2017 att 

påbörja en utredning om ersättningslokaler av nya för PRO, SPF och Finska 

föreningen m.fl. som idag bedriver en omfattande verksamhet för sina 

medlemmar i en av kommunen inhyrd lokal i den så kallade IP-Gallerian 

(Skeppet). Utredningen skulle göras i nära samarbete med berörda 

föreningar. Den nu avslutade delen av utredningen påvisar att föreningarnas 

verksamheter mycket väl kan bedrivas i Skeppsgården. Lokalen kommer att 

behöva anpassas. Under utredningen har behovet av en större samlingslokal 

uppkommit. Efter den fördjupade projekteringen ökar den indikativa 

investeringskostnaden från 4 mkr till 7 mkr. Budgetram för investering 2019 

uppgår till 4 mkr. Det gör att den beslutade budgetramen för investeringar 

på 4 mkr måste öka till 7 mkr, alltså med ytterligare 3 mkr, för att Kultur- 

och fritidsnämnden ska kunna beställa denna verksamhetsanpassning för 

pensionärsföreningarna.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Skeppsgården, KFN 2019/00029 nr 508, 2019-08-26 

Sammanställning av föreningsverksamhet i Skeppet 2018-02-01 

Ritningar Skeppsgården 5 st   
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§ 73                                  Dnr 2019/00029 

_______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli, för vidare åtgärd 

Förvaltningschef, för vidare åtgärd 

Lokalförsörjningschef 

Ekonomichef 

Förvaltningsekonom 

Tekniska förvaltningen, för kännedom 
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§ 74 Dnr 2019/00083  

Fritidsbank 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om igångsättning av Fritidsbank i 

lokalen i anslutning till Fritidsgården K5.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att omfördela medel från 

föreningsstödet om 300 000 kr för år 2019 för uppstart av Fritidsbanken.  

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att omfördela medel från 

föreningsstödet om 330 000 kr från 2020 och framåt, för den årliga driften 

av Fritidsbanken.   

Sammanfattning  

För att driva en Fritidsbank behövs en ansvarig person som arbetsleder och 

säkerställer att material samlas in, lånas ut och tas om hand, administrerar 

utlåning och återlämning. En arbetsledare är en förutsättning för 

genomförande. Fördelen med att anställa en egen arbetsledare inom 

kommunen är att personen även kan arbeta i förvaltningens övriga 

verksamhet samt att verksamheten kvalitetssäkras och marknadsförs som en 

ordinarie verksamhet genom kommunens mediekanaler.  

Förslaget är att upprätta Fritidsbanken i Daglig verksamhets gamla lokaler 

på Kalmarvägen 5 i en övergångsperiod. Lokalen blir tillgänglig i januari 

2020 och då kan arbetet med att iordningsställa verksamheten påbörjas. 

Målsättningen är att på sikt installera Fritidsbanken i centrumområdet för att 

skapa större tillgänglighet och synlighet. 

Uppstartskostnaden för Fritidsbanken beräknas till 300 000 kr och föreslås 

tas inom 2019 års ram för föreningsbidraget. Projekt- och uppdragsbidrag är 

inte förbrukat för året och kan bekosta uppstarten av Fritidsbanken. Den 

årliga driftskostnaden för Fritidsbanken beräknas till 330 000 kr och föreslås 

finansieras genom en omfördelning av medel från föreningsstödet från 2020 

och framåt.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förslag på genomförande av Fritidsbank, KFN 2019/00083 

nr 550, 2019-09-18     

______________ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, för vidare åtgärd- uppdragslistan 

Förvaltningschef 

Ekonomichef och förvaltningsekonom 
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§ 75 Dnr 82  

Information om föreningsbidragen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning  

Förvaltningschefen och nämndsekreteraren informerar om det pågående 

arbetet med föreningsbidragen. 

En handlingsplan för bidragshanteringen har tagits fram av en arbetsgrupp 

på förvaltningen. Bland annat föreslås en revidering av reglerna för 

föreningsbidrag, framtagande av mallar, blanketter och checklistor, 

utveckling av digitaliseringen av bidragshanteringen, förbättrade 

handläggnings- och rutiner och redovisningsprocesser. Åtgärderna sker 

succesivt under hösten och beräknas vara färdiga till 1/1-2020. 

Förvaltningen ser också över det totala föreningsstödet till föreningarna som 

innefattar lokalsubventioneringar, anläggningar, service och drift samt 

bidrag. 
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§ 76 Dnr 2019/00132  

Revidering av regler för föreningsbidrag 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar förslag på reviderade regler för 

föreningsbidrag att gälla från 2020-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för föreningsbidrag KS 

2016/00281 nr 88305. Reglerna upphör att gälla 2020-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att framtida revideringar av 

föreningsbidragen beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.  

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta 

reviderade regler för föreningsbidrag, samt att de träder i kraft 2020-01-01. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

upphäva tidigare regler för föreningsbidrag. 

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

rätten att fatta beslut om framtida revideringar av föreningsbidragen 

överförs till Kultur- och fritidsnämnden.   

 
Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog nya regler för föreningsbidrag genom beslut 

2018-10-01 § 98. Kultur- och fritidsförvaltningen har under det knappa år 

som bidragsreglerna funnits upptäckt behov av revidering av reglerna. Syftet 

med revideringen är att underlätta för såväl bidragssökande som för 

bidragshandläggarna. De förändringar som föreslås i bidragsreglerna är dels 

en mer enhetlig struktur för samtliga bidragsformer med nya tydligare 

rubriker, dels tydligare ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. 

Ansökningsdatum har anpassats för att korrelera med handläggnings- och 

utbetalningsprocessen.  Uppdragsbidraget föreslås göras om för att stimulera 

nya aktiviteter och möjligheter för såväl föreningar som kommunen. 

Nuvarande regler för uppdragsbidraget upplevs som svårhanterliga och 

stämmer inte överens med det faktiska behovet.  

Ansökningsförfarandet är numera helt digitaliserat.  Förvaltningen har under 

hösten 2019 även tagit fram digitala redovisningsblanketter för att 

säkerställa uppföljning av bidragen och att eventuellt outnyttjat bidrag 

betalas tillbaka till kommunen.  
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§ 76 Dnr 2019/00132  

 

Följande uppdateringar och förändringar finns i de föreslagna 

bidragsreglerna: 

• Digitalt ansöknings- och redovisningsförfarande  

• Tydliga ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. 

• Nya regler för Uppdragsbidrag 

• Bättre handläggningsform som ger ökad möjlighet till uppföljning 

• Allmän uppdatering av språk och formuleringar och struktur.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår vidare att rätten att fatta beslut om 

framtida revideringar av regler för föreningsbidrag överförs till Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 

nr 549, 2019-09-17 

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 nr 

548 

Regler för föreningsbidrag antagna 2018-10-01 KS 2016/00281 nr 88305   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli, för vidare behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Nämndsekreterare för antagandedokument och publicering på hemsida 
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§ 77 Dnr 2019/00123  

Reglemente för sverigefinskt samråd 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden antar reglemente för sverigefinskt samråd.   

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden har att anta reglemente för sverigefinskt samråd.   

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för sverigefinskt samråd, KFN 2019/00123 nr 521 

Tjänsteskrivelse Reglemente för sverigefinskt samråd KFN 2019/00123, 

2019-09-16   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Verksamhetsutvecklare finskt förvaltningsområde 

Akten 

Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen 

Nämndsekreterare, för antagandedokument och publicering 
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§ 78 Dnr 2019/00135  

Sammanträdesplanering 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att antalet sammanträden för år 2020 

ska vara sju (7). 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sammanträdena ska fortsätta 

hållas på tisdagar kl. 18.00  

Sammanfattning  

2019 är Kultur- och fritidsnämndens första år som nämnd. Under året 

kommer totalt nio sammanträden att hållas. Fördelningen av antal ärenden 

har hittills varit följande (punkten mötets öppnande borträknat): 

Månad  Antal ärenden/informationspunkter 

Januari   6 

Mars  16 

April   11 

Juni  7 

Augusti  14 

Oktober  11 

Av ovanstående är tre ärenden/informationspunkter återkommande för varje 

nämnd, Redovisning av skrivelser och beslut, Redovisning av 

delegationsbeslut samt Förvaltningens information. Av ovan sammanträden 

har enbart mars- respektive augustinämnden pågått hela sammanträdestiden 

(kl 18-21). Då ärendemängden inte är större än ovan föreslår förvaltningen 

att antalet sammanträden minskas ned från nio till sju för år 2020. Detta 

samstämmer även med antalet sammanträden som Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige har. Förvaltningen föreslår även att sammanträdena 

fortsätter att hållas på tisdagar kl. 18:00. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämndsekreterare, för vidare åtgärd 

Förvaltningsekonom, för kännedom 
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§ 79 Dnr 80  

Information från förvaltningen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen informerar om den nya föreslagna 

förvaltningsadministrationen, där titlar, tjänster och arbetsuppgifter justeras 

och omfördelas. Förslag finns även att anställa en fritidsbanksansvarig. 

Förslagen ska samverkas med facken.  

Arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete är prioriterat och chef, 

verksamhets-/arbetsledare och skyddsombud går nu utbildning. 

Förvaltningen arbetar vidare med att ta fram en arbetsmiljöplan och en 

bidragshanteringsplan.  

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(15) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-01  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 80 Dnr 12  

Övriga frågor 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att det är förvaltningens uppgift 

att ta fram förslag på prioriteringar kring konsten och att återrapportera till 

nämnden.  

Sammanfattning  

Ordförande väcker frågan om kommunens konst.  

Ordförande undrar hur arbetet med restaureringen av Brinnande väktaren 

fortskrider, förvaltningschef svarar att offert tagits in och att konstverket 

kommer att restaureras upp. 

Ordförande lyfter även frågan om nämndens inställning till offentligt visad 

konst och om nämnden ska ha någon prioritering och mål med konsten i 

kommunen.  

Förvaltningschef meddelar att förvaltningen har 200 000 kr i budget för 

konst vart annat år. Förvaltningen har förslag på att lyfta kulturarvsmiljöer 

och hembygdsgårdarna för medlen nästa år.  

 

 

 


