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Plats och tid

Sunnerö, Kungsgatan 9
kl. 17:15-19:30

Beslutande

Staffan Albinsson (C) (ordförande)
Janine Alm Ericson (MP) (vice ordförande)
Jan-Erik Gustavsson (S) §11 §§12-16 ersätter Dimitrios Diamantopolos (S)
Albin Dahlin (S)
Vidar Melkevik (MP)
Philip Perdin (M)
Johanna Lövgren (KD)
Rolf Hedberg (L) §11 §§12-16 ersätter Katarina Ekenger (MP)
Zandra Pettersson (SD)
Greger Sandberg (S) ersätter Camilla Stensson (S)
Martin Lindberg (V) ersätter Jan Gustafsson (V)
Hanna Källberg (L) ersätter André Björkdahl (M)
P-G Bernhult (M) ersätter Inger Carlborg (M)

Övriga deltagare

Martin Larsson (Controller)
Pernilla Melin (Kvalitets- och nämndcontroller)
Jan Wärn (Avdelningschef) §11
Pierre Åkerström (Avdelningschef) §11
Johan Edgren (Avdelningschef) §11

Utses att justera

Janine Alm Ericson (MP)

Justeringens plats och
tid

Kultur- och fritidsförvaltningen , 2018-03-26 16:00
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Staffan Albinsson (C)
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Janine Alm Ericson (MP)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16

Information från förvaltningen
Återrapportering avseende användning av investeringsmedel i Palladium
Ansvar för skötsel av EU-bad
Remissvar: digital målbild för Alingsås kommun
Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden
Återrapportering av delegationsbeslut
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§ 11

Information från förvaltningen
A / Lokala arbetsplaner med anledning av Flerråsstrategin 2018-2020: Jan Wärn,
Pierre Åkerström och Johan Edgren
B/ Information om den nya Dataskyddsförordningen, Pernilla Melin
C/ Meröppet, Johan Edgren
D/ Ekonomisk uppföljning, Martin Larsson
E/ Potatisfestivalen, Martin Larsson
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§ 12 2017.073 KFN

Återrapportering avseende användning av investeringsmedel i Palladium
Ärendebeskrivning

Under 2017 konstaterade kultur- och fritidsnämnden att Palladiums lokaler var i
behov av investeringar i form av ny teknik samt uppfräschning av vissa ytskikt för att
kunna driva Palladium vidare på ett ändamålsenligt sätt. Vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 19 juni § 49 ansökte nämnden om en utökad
investeringsbudget hos kommunfullmäktige i syfte att genomföra de föreslagna
investeringarna i Palladium. Kommunfullmäktige beslutade den 6 september § 185
att tilldela kultur- och fritidsnämnden investeringsmedel om 100 tkr år 2017 för detta
ändamål.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2017 använt de tilldelade
investeringsmedlen och redogör för dess användning nedan.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 mars angett följande:
Förvaltningen har följt den upprättade investeringsplanen för Palladium och har
under hösten genomfört följande investeringar:








Digitaliserat system för filmvisning (DCP) samt komplettering av ljudssystem för
biograf och ny filmduk
Nytt ljudssystem för föreställningar och konserter
Miljövänlig och energibesparande LED för scenljus där byte av större delar av
scenljuset är utfört
Nytt golv samt ommålade foajégarderober
Ljuddämpande mattläggning i trappa till loger
Nya sittmöbler och renovering av sminkbord i loger.
Ommålning av loger och samlingsrum back-stage

Investeringarna har gett Palladiums besökare en bättre kulturupplevelse samt
medfört att Palladiums konkurrenskraft har förbättrats över lag. Införandet av DCPsystem har breddat det möjliga utbudet av film samt gjort arbetet med filmvisning mer
aktuellt och lättarbetat. En annan effekt av investeringen är en bättre filmupplevelse
hos hyresgäster och besökare i och med en bättre bildkvalitet. Därutöver har
ljudupplevelsen för publiken förbättrats. Ytskikten i lokalen back-stage har
standardhöjts och upplevs som fräschare av såväl hyresgäster som scenaktörer.
Detta är något som gagnar de kulturaktörer som hyr Palladium och möjliggör att
lokalen kan komma att hyras ut i högre grad.
Sammantaget har dessa investeringar kostat 956 000 kronor och resterande medel
kommer att användas för ytterligare kvalitetshöjande insatser.
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Externa medel fanns att söka till de föreslagna investeringarna från Västra
Götalandsregionen, Boverket samt Svenska filminstitutet. Svenska filminstitutet gav
avslag på ansökan om bidrag då det ansågs att Palladiums filmverksamhet inte var
av den omfattning som bidragsreglerna krävde. Boverket beviljade inte heller
ansökan och motiverade det bland annat med att projektet inte fick påbörjats före att
beslut om tilldelning av medel lämnats (i februari 2018). Då det är hård konkurrens
om Boverkets kulturbidrag prioriterade myndigheten bidragsansökningar riktade till
kulturlokaler vid olika länsmuseum.
Västra Götalandsregionen beviljade nämnden 150 tkr för att digitalisera biografen på
Palladium.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars § 8.
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapporteringen av de använda
investeringsmedlen och överlämnar denna till kommunfullmäktige.
Expedieras till

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-03-19

§ 13 2018.042 KFN

Ansvar för skötsel av EU-bad
Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen sköter kommunens EU-bad (större offentlig
badbadplats) under badsäsongen enligt bestämmelserna i badvattenförordningen
och Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter. Det innebär bland annat att
kommunen ska hindra negativ inverkan på badandes hälsa genom arbete enligt
badvattenförordningen i ett antal olika moment:





kommunen ska upprätta ett register över EU-bad, besluta en kontrollplan, upprätta en
badvattenprofil för varje EU-bad, se till att provtagningar och bedömningar av
badvattnets kvalitet görs, samt vidta åtgärder om badvattens kvalitet klassificerats
som dålig
kommunen ska informera allmänheten om badvattnets kvalitet, samt vid behov
avråda från bad
kommunen ska genom rapportering på webbplatsen Badplatsen ge Havs- och
vattenmyndigheten det underlag som myndigheten behöver för att fullgöra sina
skyldigheter

Tillsynsmyndighet för skötseln av kommunens EU-bad ligger på Miljöskyddsnämnden
i Alingsås kommun. Miljöskyddskontoret har kontaktat kultur- och fritidsförvaltningen
då man anser att det i kommunens delegationsordning bör framgå vem i den
kommunala organisationen som ska fatta de beslut som avses i
badvattenförordningen och föreskrifterna.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 mars angett följande:
Förvaltningen kan konstatera att man utför skötsel av kommunens EU-bad enligt
gällande förordningar och föreskrifter. Detta uppdrag framgår inte av kultur- och
fritidsnämndens reglemente eller i nämndens delegationsordning. Det vore därför
lämpligt att kultur- och fritidsnämnden får det formella uppdraget delegerat till sig
avseende skötseln av EU-bad i enlighet med tillsynsmyndighetens önskemål.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars § 9.
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skötseln av
kommunens EU-bad ska utföras av Kultur-och fritidsnämnden.
Expedieras till

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
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§ 14 2018.032 KFN

Remissvar: digital målbild för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2018 § 8 att remitterat förslag till
”Handlingsplan digital målbild för Alingsås kommun” till samtliga nämnder och
kommunala bolag, Alingsås och Vårgårdas Räddningstjänstförbund, föreningen
Sambruk, kommunnätverket Kivos och Internetstiftelsen i Sverige.
I ärendet anges att ”Alingsås ska ha både ett strategiskt perspektiv och en konkret
målbild för vad vi vill med digitaliseringen. Den digitala målbilden är
kommunfullmäktiges strategiska styrdokument.” Syftet med handlingsplanen är att
skapa struktur och förmåga att agera i ett föränderligt område. Handlingsplanen ska
beslutas av kommunstyrelsen och till handlingsplanen medför en ekonomisk satsning
och omfattande drift- och investeringsmedel. Övergripande finansiering har
säkerställts genom flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun. Handlingsplanen
ska löpa över tre år och stämmas av minst årligen eller vid behov.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 mars angett följande:
Förvaltningen har tagit del av handlingsplanen och konstaterar att de digitala
målbilderna är relevanta och viktiga för att ta vara på digitaliseringsens möjligheter att
utveckla Alingsås. Däremot saknas förankring i kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområden som riktar sig till Alingsås medborgare i alla åldrar i syfte att
tillgängliggöra och förenkla tillgångången på nämndens olika utbud av aktiviteter
genom digitalisering.
I handlingsplanen beskrivs elva olika målområden. Förvaltningen konstaterar att
kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden och digitala utmaningar inte
omnämns explicit i handlingsplanen vilka det görs för många av kommunens övriga
förvaltningar. I ljuset av detta vill förvaltningen lyfta fram de digitaliseringssatsningar
som pågår inom förvaltningen eller som kommer att startas inom en snar framtid:
Digitalisering och tillgängliggörandet av kultur
- Meröppet biblioteket med hjälp av en digital lösning (pågår)
- E-utlån av böcker från biblioteket (pågår)
- Biblioteksdatasystemet Koha (pågår)
- Digitalisering av det lokala kulturarvet – tillgängliggörande av Alingsås historia på
Digitalt museum samt sociala medier såsom Wikipedia, Facebook och Instagram
(pågår)
- Upplevelsebasarad utställning i museet via digital lösning (pågår)
- Digitalisering av teknik i Palladium bl a filmvisning (genomfört)
- Mobilanpassad hemsida Kulturhuset (genomfört)
Justerandes sign
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- Digitalt biljettköp från Kulturhustes hemsida via mobil och surfplatta
(genomfört/pågår)
- Marknadsföring av Kulturhusets aktiviteter via hemsida, Facebook och Instagram
(genomfört/pågår)
- Databaser och söktjänster i biblioteket
Övriga satsningar







Digitalisering av turist-och besöksnäringen i enlighet med den statliga utredningen
”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”
SOU 2017:95 (ska genomföras)
Minskat digitalt utanförskap; biblioteket ska erbjuda stöd till personer som inte är vana
internetanvändare bland annat via den nationella Digidel-kampanjen.
Delta i Regeringens digitala komptenslyft. Det Kungliga biblioteket har fått i uppdrag
att via regionbiblioteken samordna och finansiera den nationella satsningen under
2018-2020 där syftet är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten genom
att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar utbildning av
folkbibliotekarierna (ska genomföras)
Upphandling och införande av boknings- bidrags- och kassasystem (pågår)
Digital närvaro för kulturskolan på den digitala plattformen ”Arena för lärande” (ska
genomföras)

Digitaliseringstakten går snabbt framåt inom kulturområdet och förvaltningen
bedömer att det inom en snar framtid kommer att presenteras en mängd olika
tekniska lösningar i syfte att tillgängliggöra och öka deltagandet till kultur ytterligare.
Mot bakgrund av dessa digitaliseringssatsningar önskar förvaltningen att
handlingsplanen för digital målbild i Alingsås kommun också nämner dessa områden
i en särskild uttalad målbild.
I förslag till handlingsplan framkommer specifikt vilka aktiveter som ska genomföras
under 2018-2020. Dock saknas det information om hur uppföljningen av genomförda
aktiviteter ska utformas och relateras till budget. Förvaltningen anser att
handlingsplanen bör uppdateras med denna information.
Ekonomi
Det kommer krävas ekonomiska resurser för att kunna utveckla digitala processer. I
Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi 2018-2020 omnämns både digitaliseringen
av det lokala kulturarvet och det specifika åtagandet att digitalisera turist- och
besöksnäringen i syfte att ökat tillgängligheten och tillväxten i kommunen. Nämnden
kommer i sitt vårbokslut tydliggöra behovet av ekonomiska resurser och söka medel
ur innovationsfonden för att kunna genomföra och utveckla dessa processer.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars § 10.
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Beslut

Kultur-och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar
det till kommunstyrelsen.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
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§ 15 2018.017 KFN

Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att redovisa för Kultur- och fritidsnämnden.




Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med upprustning av lekplats i
Gräfsnäsparken, 2018.027.500 h 001 KFN
Avsägelse av kommunalt uppdrag samt kompletteringsval, 2018.053.500 h 001-004 KFN
FSG-protokoll från 2018-03-13

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelanden till handlingarna
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§ 16 2018.018 KFN

Återrapportering av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordföranden och tjänstemän enligt den
av nämnden antagna delegationsordningen. Dessa beslut skall redovisas till kultur- och fritidsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står
det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

-

Ingångna avtal:
Utställning konsthallen september 2018- januari 2019 2018.039.500 h 001 KFN
Distribution av turistbroschyr, 2018.052.140 h 001 KFN



Tillfälligt reviderad attestlista: 2018.004 h006 KFN

Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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