1

Protokoll
Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-16

2

Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-04-16
Plats och tid

Sunnerö
kl. 16:45-17:45

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Dimitrios Diamantopolos (S)
Martin Lindberg (V)
Hanna Källberg (L)

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Tf förvaltningschef)
Martin Larsson (Controller)
Pernilla Melin (Kvalitets- och nämndcontroller)
Helena Grundberg (Kulturutvecklare) §17
Carina Lundgren (Turistansvarig )

Utses att justera

Jan-Erik Gustavsson (S)

Justeringens plats och
tid

Kultur- och fritidsförvaltningen , 2018-04-18 16:00

Sekreterare

......................................................................................................
Pernilla Melin

Ordförande

................................................……………………………………….
Staffan Albinsson (C)

Justerande

................................................……………………………………….
Jan-Erik Gustavsson (S)

Justerandes sign

Paragrafer

Justerandes sign

Justerandes sign
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-16

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2018-04-18

Datum för anslags
nedtagande
Kultur- och fritidsförvaltningen

2018-05-10

.................................................
Pernilla Melin

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Förvaltningschefens information
Månadsbokslut
Uppföljning av biblioteksplanen 2017
Revisionens grundläggande granskning 2017
Handlingsplan för turist och besöksnäring
Återrapportering av delegationsbeslut
Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 17

Förvaltningschefens information
A/
Presentation av Helena Grundberg ny kulturutvecklare
Presentation av Carina Lundgren turistansvarig
B/
- Ung kultur möts (UKM)
- Insamling Fritidsbanken
- Panelsamtal den 26 april med anledning av utställning i konsthallen
- Demokratidag ungdomar den 12 april
- Öppet hus och Allsång på Kulturskolan den 12 april
- Lovpengar för andra lov som inte är sommarlov - statliga medel från Socialstyrelsen
- Potatisfestivalen
- Meröppet

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 18 2018.064 KFN

Månadsbokslut
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen rapporterar det ekonomiska utfallet gentemot budget till och
med mars månad.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 16 april angett följande:

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden på 2 920 tkr gentemot
budget. Förvaltningens bedömning är att prognos på helår kommer att vara i balans gentemot budget.
Förvaltningen redovisar också en ekonomisk uppföljning enligt tillämpningsanvisningar inom ramen för
styrmodellen 2018 med beslutade av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per mars månad samt
översänder mallen med den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret.

Expedieras till

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 19 2018.062 KFN

Uppföljning av biblioteksplanen 2017
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 14 december 2016 § 283 ”Biblioteksplan för Alingsås
kommun 2017-2018”. Under 2017 har kultur-och fritidförvaltningen arbetat med att
implementera biblioteksplanen och nedan följer en redogörelse av detta arbete.
Beredning
Förvaltningen har i tjänsteskrivese den 4 april angett följande:
I planen anges fem fokusområden som biblioteken ska arbeta med under 2017-2018:
1. Biblioteket ska tillhandahålla rik en och varierad uppsättning av informationskällor,
samt ett kvalitetsmässigt värdefullt mediabestånd baserat på medborgarnas behov
och önskemål. En särskild satsning på att bevaka utvecklingen av e-media på
nationell nivå, för att kunna implementera det lokalt. Alingsås invånare skall erbjudas
ett brett utbud av titlar digitalt.
Uppföljning:






Biblioteket har under 2017 anpassat utbud av databaser och ett flertal av dessa
möjliggör åtkomst hemifrån låntagaren.
En bibliotekarie har ett särskilt uppdrag att ta hand om utbudet av e-böcker
tillsammans med kollegor i VG-regionen. Utbudet av e-böcker växer ständigt och
uppgår nu totalt till cirka 35.000 (såväl tryckta böcker som ljudböcker). Varje år
tillkommer ungefär 1000 nya titlar.
Vuxenbibliotekarierna presenterade varje månad nyutkommen skön- och facklitteratur
och tipsar om det digitala utbudet.
I biblioteksplanen anges det också att biblioteket ska vara en mötesplats och ett
litterärt upplevelsecentrum i syfte att förmedla kunskap, information och förströelse till
invånarna. Under 2017 hade det genomförts fem författarföreläsningar som knöt an
till temat yttrandefrihet.

2. Biblioteken skall utveckla konkreta strategier för att nå föräldrar till barn som har ett
annat modersmål än svenska och andelen av de samlade biblioteksresurserna som
riktas till barn och unga ska öka. Som ett led till ökad delaktighet ska alla folkbibliotek
vara meröppna, vilket innebär att biblioteken är tillgängliga för besökare även utanför
de bemannade öppettiderna.
Uppföljning:



Samtliga folkbibliotek i kommunen är nu meröppna (huvudbiblioteket i centralorten
samt filialerna i Sollebrunn och Ingared).
Under året har flera språkutvecklande och läsfrämjande aktiviteter genomförts.
Tillsammans med barnhälsovården (BVC) i Västra Götalandsregionen har
barnbibliotekarierna arrangerat 25 BVC-träffar som riktat sig till föräldrar för ökad
medvetenhet kring språkutveckling.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Biblioteket har delat ut en bokgåva till småbarnsföräldrar med nyfödda barn och
under året har 189 böcker delats ut.
Barnbibliotekarierna deltar på förskolornas föräldramöten.
Under perioden har ett samarbete med Västra Götalandsregionsens logopeder inletts
i syfte att nå barn med läsfunktionsvariationer. I samverkan med logopederna köper
biblioteket in lämplig och anpassad litteratur till målgruppen och under året har 48
sådana utlån genomförts.
Under året har samarbetet med familjecentralen i tätorten återupptagits och
utvecklats. Medarbetare från biblioteket har arbetat uppsökande och försett
familjecentralen med böcker samt informerat om biblioteket och dess olika
programpunkter. Under dessa träffar har föräldrar också kunnat motta lånekort.
Under perioden har en ökning av antalet kapprumsbibliotek ute på kommunens
förskolor genomförts från två stycken under 2016 till sex stycken under 2017.
Biblioteken har introducerat sin verksamhet till 540 elever från kommunens
förskoleklasser. Därutöver har skolklasser i årskurserna 2, 4 och 6 bjudits in för
särskilda biblioteksvisningar där också den senaste litteraturen som är lämplig för
respektive åldersgrupp har presenterats. Sammantaget har 2 587 elever deltagit vid
dessa visningar. Även läsfrämjande aktiviteter under skolloven har genomförts.

3. Kulturhuset skall bevaka och utnyttja möjligheten för synergieffekter i dess olika
verksamheter, givet de nya förutsättningarna.
Uppföljning:



Tillsammans med museum, konsthall och programverksamhet har biblioteket arbetat
tematiskt får att med samlade resurser få genomslag och nå ut till alingsåsarna bland
annat genom de så kallade superonsdagarna som ägde rum i Kulturhuset.
Föreningar har haft egna aktiviteter i kulturhuset för att marknadsföra sina
verksamheter.

4. För att stödja utvecklandet av digitaliserade skolbibliotek så krävs det två
bibliotekarietjänster. Till detta ska även verksamhetsmedel kopplas.
Vuxenstuderande på alla nivåer ska få särskilt anpassad service. Det kan t ex vara
kurslitteratur på gymnasiebiblioteket och fjärrlåneservice.
Uppföljning:




Bibliotekarierna deltar i en digital referenstjänst ”Bibblan svarar” som i hög grad är
anpassad för skolans behov.
Biblioteket kartlade Campus Alingsås litteraturbehov och förvärvade litteratur efter
deras önskemål. Fokus låg på lättlästa titlar och språklexikon. Tillsammans med
Campus planerar biblioteket för en riktad service till Komvux och SFI.
Samarbetet mellan biblioteket och Alströmergymnasiets skolbibliotek har utvecklats
och integrerats under året. Under perioden har Alströmergymnasiets skolbibliotek
infört biblioteksdatasystemet ”Koha”. Kultur- och fritidsförvaltningen har under året
anställt en ny skolbibliotekarie som arbetar i Alströmergymnasiets skolbibliotek. Detta
för att säkerställa läroplanens mål att stärka elevernas digitalal kompetens och där
skolbibliotekens roll är att väsentlig. Skolbibliotekarien har under hösten och i
samverkan med andra lärare undervisat elever i käll-, informations- och sökkritik.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Under 2018 kommer detta arbetet att fortsätta med en tydlig koppling till Skolverkets
”Läslyft” för lärare och via satsningen ”Bokstödet” där eleverna erbjuds studiestöd i
skolbiblioteket.

5. Som styrorgan för utvecklingen av den samlade biblioteksverksamheten ska ett
biblioteksråd formeras med deltagare från samtliga biblioteksansvariga nämnder.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att vara sammankallande samt utse
ordförande till rådet.
Uppföljning:



Under 2017 har ett biblioteksråd bildats med deltagare från samtliga
biblioteksansvariga nämnder (kultur- och fritidsnämnden, barn- och
ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden).
I syfte att öka kunskapen om den nationella biblioteksstrategin som behandlar
skolbibliotekens roll för elevers lärande har en gemensam föreläsning för barn- och
ungdoms-, utbildnings- och kultur- och fritidsförvaltningarna genomförts 2017 vilken
arrangerades av biblioteksrådet.

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet den 9 april § 12 och då beslutade
arbetsutskottet att föreslå att Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av
biblioteketplanen 2017 med tillägget att biblioteksplanens fokusområde tre utvecklas
ytterligare under 2018.
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av biblioteketplanen 2017 med
tillägget att biblioteksplanens fokusområde tre utvecklas ytterligare under 2018.
Expedieras till

Johan Edgren

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 20 2017.125 KFN

Revisionens grundläggande granskning 2017
Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande
granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att ge
revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all
verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Granskningen
omfattar samtliga nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga
frågor, enkätfrågor till samtliga nämndsledamöter och nämnddialoger med ett urval
av nämnder. Den grundläggande granskningen ska bland annat ge underlag för att
bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt
måluppfyllelse.
Den grundläggande granskningen handlar bland annat om frågor avseende huruvida
styrelse och nämnder har:









Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
Gjort en egen riskanalys
Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid
eventuella avvikelser
Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som
redovisning
Tydliga beslutsunderlag och protokoll

Beredning
Förvaltningen har i tjänsteskrivese den 4 april angett följande:
Utifrån granskningens iakttagelser kan förvaltningen konstatera att de
förtroendevalda revisorerna inte lämnar några rekommendationer till kultur- och
fritidsnämnden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 april § 13
Beslut

Kultur- och fritidnämnden tar till sig revisionsrapporten avseende grundläggande
granskning 2017 och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 21 2018.074 KFN

Handlingsplan för turist och besöksnäring
Ärendebeskrivning

Från och med 2018 har kultur- och fritidsnämnden tilldelats ansvaret för kommunens
turist- och evenemangsverksamhet. Detta innebär att en ny funktion implementeras i
kultur- och fritidsnämndes verksamheter. I syfte att tydliggöra målet med att utveckla
Alingsås till en attraktiv destination för alingsåsare och turister och därigenom få en
ökad lokal ekonomisk tillväxt i samverkan med det lokala näringslivet har kultur- och
fritidsförvaltningen upprättat ett förslag till Handlingsplan för turist- och
besöksnäringen.

Beredning
Förvaltningen har angett följande i tjänsteskrivelse daterad den 12 april:
Handlingsplanen (biläggs tjänsteskrivelsen, daterad 2018-04-11) beskriver de
förändringar som turism- och besöksnäringen står inför och hur arbetet med att
tillmötesgå dessa omställningar ska hanteras. Därutöver beskrivs de
utvecklingsområden och aktiviteter som förvaltningen har identifierat för Alingsås
kommuns turist- och besöksnäring. Vidare anges vilken ändamålsenlig organisation
som behöver byggas upp för att nå målet om en attraktiv besöksdestination. I
förlängningen ska handlingsplanen mynna ut i ett strategidokument avseende turistoch besöksnäringen i Alingsås kommun.
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner handlingsplan för turist- och besöksnäring och
ger förvaltningen i uppdrag att genomföra och verkställa denna senast den 31
augusti 2018.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 22 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:
Nyttjande av kommunikationstjänst, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontorer
2018.070.500 h 001 KFN






Tillfälligt reviderad attestlista: 2018.004 h009 KFN
Reviderad attestlista: 2018.004 h 008 KFN
Yttrande till Länsstyrelsen: 2017.112 500 h 009 KFN
Beslut om projektbidrag: Medborgarskolan 2018.031 KFN, Gräfsnäs Byggdegårdsförening 2018.051
KFN, Alingsås hembygdsförening 2018.050 KFN

Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 23 2018.017 KFN

Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning

Följande meddelanden finns att redovisa för Kultur- och fritidsnämnden:




Rekvisition av statsbidrag 2018 till avgiftsfria lovaktiviteter för barn 6-15 år 2018.069
h001 KFN.
Tillämpningsanvisningar inom ramen för styrmodellen år 2018. 2018.066 h002 KFN
FSG-protokoll från 2018-04-09

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

