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Förvaltningschefens information, Åsa Holmstrand
Ekomuseum förstudie
Kulturplan för barn och unga i kultur-och fritidsnämnden
Taxor 2019
Övrig fråga - säkerhet i Nolhaga Parkbad
Övrig fråga Föreningsbidrag information
Nolhaga Slott
Remissvar - Motion om en Karin Boyeplats i Alingsås
Systematiskt kvalitetsarbete för kultur- och fritidsnämndens verksamheter
Biblioteksplan 2019-2022
Remissvar uppdragsbeskrivning för naturvårdssgruppen
Ekonomisk uppföljning 2018
Sammanträdestider 2019 kultur- och utbildningsnämnden
Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2018
Återrapportering av delegationsbeslut
Tack och God Jul
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§ 71

Förvaltningschefens information, Åsa Holmstrand
A/ Rekrytering av biträdande rektor Kulturskolan är genomförd
B/ Rekrytering av administrativ chef är genomförd
C/ Tomteparad, Julmys, julfikavandring
D/ Ungdomsverksamheten, Arena elva
E/ Lan på Arena Elva och i Sollebrunn kommande helg
F/ Resultatet av medarbetarenkät delges den nya nämnden. NMI-resultatet har dock höjts
jämfört med tidigare år
G/ Meröppet
H/ Besöks-och utlåningssiffror i biblioteket har ökat
I/ Nolhaga Parkbad
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§ 72 2018.219 KFN

Ekomuseum förstudie
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har under året haft i uppdrag att utföra en förstudie om konceptet Ekomuseum,
för att kunna ”undersöka möjligheterna att upprätta konceptet Ekomuseum någonstans i
kommunen” (KFN flerårsstrategi 2018-2020, s 3). En förstudie har genomförts vilken biläggs
tjänsteskrivelsen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
I förstudien presenterar förvaltningen vad konceptet ekomuseum innebär och vad det bidrar
till. Vidare redogör förvaltningen för de studiebesök som genomförts på ekomuseer i södra
Sverige samt redogör för vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att göra ett Ekomuseum
lyckosamt. Ekomuseum kan upprättas på begränsat tema eller geografiskt område.
Förstudien visar att Ekomuseum delvis liknar andra koncept som finns i Alingsås närmiljö så
till vida att de är koncept under ett gemensamt namn eller tema för marknadsföring och
evenemang. Exempel på detta är ”Lab 190” och ”Retrovägen”. I de fall liknande koncept ska
utvecklas bör det kopplas samman med turistnäringen och den handlingsplan för turist och
besöksnäring (KFN 16 april 2018 § 21). Handlingsplanen lyfter fokusområdena kultur-, naturoch matturism, vilket är i linje med ett ekomuseums innehåll och koncept. Förstudien för
Ekomuseum visar på några av de aktiviteter och åtgärder som behövs inför upprättande av
eventuellt ekomuseum. Dessa löper parallellet med de aktiviteter och åtgärder som
handlingsplan för turist och besöksnäring har identifierat såsom:
 utveckla den digitaliserade turist- och besöksnäringen,
 inventering av besöksmål, evenemang och ny service samt kompetens,
 utveckla och paktetera utbudet av produkter och koncept utifrån fokusområdena
kulturturism, naturturism samt måltidsturism
 skapa en organisation med samverkanspartners i syfte att få en effektiv besöksnäring
 utbilda guider
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 10december 2018 § 41.

Beslut
Rapporten ”Förstudie Ekomuseum i Alingsås kommun” godkänns” och beaktas i kommande
strategiarbete för turist- och besöksnäringen.
Expedieras till
Helena Grundberg, kulturutvecklare

Justerandes sign
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§ 73 2018.221 KFN

Kulturplan för barn och unga i kultur-och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden fastställde den 31 augusti 2010 § 72 en Kulturplan för barn- och
unga i Alingsås kommun. Det är nu dags att revidera denna plan.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
I förslag till reviderad kulturplan för barn och unga i Alingsås anges bland annat hur
verksamheten vid kulturhuset ska arbeta för att uppmuntra till att stärka barn och ungdomars
deltagande i olika kulturverksamheter och kulturupplevelser som stimulerar till eget
skapande. Kulturplanen beskriver aktiviter riktade till målgruppen för biblioteket samt för
programverksamheten och den pedagogiska verksamheten.

Kulturplanen för barn och unga behöver även revideras och göras aktuell för att kunna
eftersöka ekonomiska medel från Västra Götalandsregioen.
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 10 december 2018 § 42.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kulturplan för barn och unga.
Expedieras till
Johan Edgren, Helena Grundberg

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8

Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-12-17

§ 74 2018.123 KFN

Taxor 2019
Ärendebeskrivning
Förvaltningen ser årligen över taxor och avgifter för samtliga verksamheter. Inför 2019
föreslås nya taxor för Nolhaga Parkbad som återöppnas under våren. Från och med 2018
fick nämnden överta turist- och evenemangsverksamheten och nämnden behöver därför
fastställa taxorna för de guidningar som utförs inom turismverksamheten. En översyn och
jämförelse har också genomförts med utbildningsnämndens taxor i och med
sammanslagningen till en nämnd under 2019. Även en allmän översyn av taxorna har
genomförts och en genomgång avseende debitering av moms har gjorts.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 6 december angett följande:
Sedan våren 2016 har Nolhaga simhall haft sin verksamhet stängd på grund av renovering
och ombyggnation. Den nya anläggningen ”Nolhaga Parkbad”, som beräknas öppnas under
2019, kommer att ha flera bassänger såsom en 25 meters bassäng för tävling-, träning- och
motionssim och ett äventyrsbad inklusive två vattenrutschkanor. Anläggningen utökas
dessutom med en relaxavdelning innehållandes en inne- och en utedel, servering och
behandlingsrum. Den kommer även att rymma ett större café med servering från morgon till
kväll för både simhalls- och parkbesökare. En ny kombibassäng på 25 meter med
höj/sänkbar botten för rehab- och vattenträning, en utomhuspool och konferensrum kommer
även det att rymmas i det nya Parkbadet. Sammantaget växer den nya anläggningen från 7
100 kvm till drygt 11 000 kvm.
I samband med öppnandet av Nolhaga Parkbad under 2019 behöver nämnden besluta om
de taxor som ska gälla för badets besökare.
Inför framtagandet av nya taxor för Nolhaga Parkbad har förvaltningen genomfört en
omvärldsanalys och granskat simanläggningar över hela landet. De anläggningar som
motsvarar Nolhaga Parkbad avseende storlek och utbud (motion, äventyr och relax) har
genomlysts noggrant. Tonvikt har även lagts på att jämföra Alingsås framtida
friskvårdsanläggning mot kommuner och städer av liknande storlek. Personlig kontakt via
studiebesök och/eller mail- och telefonkontakt har skett med Sundstabadet i Karlstad,
Munktellbadet i Eskilstuna, Parkbadet i Sandviken och Arena Skövde i Skövde. Motsvarande
anläggningar har en självfinansieringsgrad på mellan 35-50 % efter ett antal år i drift.
Enligt kultur- och fritidsförvaltningens prognos av besöksantal och förslag på taxor blir
självfinansieringsgraden ca 38 % under 2019 för att under 2020 öka till uppskattningsvis 46
%.
I förslaget för 2019 års taxor och avgifter har förvaltningen sett över momsregler och lagt till
information om momssats där det tidigare saknats, till exempel kostnad för tekniker. Taxa för
tekniker har dessutom höjts till en enhetlig taxa över förvaltningen.
Förvaltningen har genomfört genomlysningar av andra kommuners taxor för uthyrning av
idrottshallar och skolsalar och noterat att nämndens taxor tydligt ligger under genomsnittet.
Justerandes sign
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En korrigering uppåt av dessa taxor föreslås därför.
Ett exempel på förändrad taxa är timtaxan för ishallen. I den tidigare taxan ingick det att
föreningen skötte spolning av isen under helgerna varför tidigare kostnad var reducerad. Då
spolning nu görs i kommunal regi korrigeras taxan.
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 10 december 2018 § 43.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till upprättade taxor och avgifter för nämndens
verksamheter under 2019.
Expedieras till
Anläggning och fritid, Nolhaga Parkbad, Kulturhuset (Biblioteket. Kultur, konst och museum),
Kulturskolan, Ungdoms- och fritidsverksamheten

Justerandes sign
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§ 75

Övrig fråga - säkerhet i Nolhaga Parkbad
Zandra Petterssn (SD) ställer frågor om säkerheten i Nolhaga Parkbad. Rolf Hedberg (L) tar
upp frågan om mobilförbud i Nolhaga Parkbad.
Jan Wärn, verksamhetschef i Nolhaga Parkbad, svarar på frågorna. Parkbadet öppnar vecka
10 2019. För närvarande arbetar förvaltningen med en rad frågor i syfte att skapa en bra
badmiljö och skapa en trygg och säker miljö i badet.
Yrkande
Staffan Albinsson (C) lämnar följande yrkande: kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i
uppdrag att senast vid februarimötet föreslå ett handlingsprogram för säkerheten vid
Nolhaga Parkbad
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Staffan Albinssons (C) yrkande och finner att det bifalles.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att senast vid februarimötet föreslå
ett handlingsprogram för säkerheten vid Nolhaga Parkbad

Justerandes sign
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§ 76

Övrig fråga Föreningsbidrag information
Zandra Pettersson (SD) ställer frågor om handläggning av föreningsbidrag, hur ser kraven på
återrapportering från föreningarna ut exempelvis.
David Ahlgrand, föreningssamordnare, lämnar svar på frågorna och redogör för vilka
föreningsbidragstyper som finns och hur handläggning av föreningsbidragen ser ut och följs
upp inför utbetalning av medel. Förvaltningen följer upp vad bidragen används till.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 77

Nolhaga Slott
Kommunstyrelsen beslutade den 12 november § 204 att kommunledingskontoret i
samverkan med kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheten i Nolhaga Slott under
2019.
Yrkande
Staffan Albinsson (C) yrkar följande:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att acceptera kommunstyrelsens förslag om samarbete
med kommunledningskontoret kring Nolhaga Slott under 2019. Inriktningen av nämndens
verksamhet i slottet beskrivs närmare i Flerårsstrategi 2019 - 2021
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Staffan Albinssons (C) yrkande och finner att det bifalles.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att acceptera kommunstyrelsens förslag om samarbete
med kommunledningskontoret kring Nolhaga Slott under 2019. Inriktningen av nämndens
verksamhet i slottet beskrivs närmare i Flerårsstrategi 2019 - 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 78 2018.126 KFN

Remissvar - Motion om en Karin Boyeplats i Alingsås
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 lämnat en motion om att inrätta en Karin Boye
plats i Alingsås för att hedra hennes anknytning till staden. Enligt motionen ska platsen vara
en sådan som man kan relatera till i vardagslag och samtidigt vara en samlingsplats vid
speciella högtidstillfällen. Motionärerna anger Plantaget som en möjlig plats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 augusti § 140 beslutat att remittera motionen till
kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och ser en Karin Boye plats
som ett komplement till de två platser i staden som redan anknyter till Karin Boye;
minnesstenen i Nolby/Bolltorp och Karin Boye-rummet på kulturhusets plan 3, där även ett
platsspecifikt offentligt konstverk upprättats. Genom inrättandet av en Karin Boye-plats knyts
dessa tre punkter ihop till en större enhet som involverar flera delar av staden.
Förvaltningen har tillsammans med representanter från tekniska förvaltningen besökt den
föreslagna platsen ”Plantaget” och finner att denna plats är bra och tillämpbar. Efter besöket i
Plantaget ansåg representanterna från de två förvaltningarna att den västra delen i
Plantaget, som nu endast är en grusplan omgärdad av en idegranshäck, kan utgöra en
möjlig Karin Boye-plats
I övrigt lämnar kultur- och fritidsförvaltningen följande reflektioner och idéer om en möjlig
framtida Karin Boye-plats i Plantaget.
En Karin Boye- plats skulle kunna anläggas och invigas genom att ett träd planteras på Karin
Boyes dödsdag den 24 april. Ett återkommande tema i Boyes dikter är rörelse och utveckling
och hon älskade trädet därför att det växte och utvecklades under hela sin levnad. Karin
Boye använde också ofta naturen i sitt symbolspråk. Man kan därför njuta av hennes dikter
dels som naturskildringar och dels ta till sig deras djupare innebörd. Boye har i ett flertal
dikter skrivit om just träd, bland annat i dikterna ”Trädet”, ”Träden”, ”Trädet under jorden”
samt diktsamlingen ”För trädets skull”.
Ett mål med Karin Boyes plats, vilket också uttrycks i motionen, är att den ska vara en plats
som man kan relatera till i vardagslag samt brukas vid högtidstillfällen. Nya gemensamma
mötesplatser och orienteringspunkter i det offentliga rummet skapas inte enkom genom att
en plats namnges, platsen bör också fyllas med innehåll som gör att man relaterar till och
tänker på den.
Karin Boyes anknytning till Alingsås samt de tre platser som på något sätt bär hennes namn
bör knytas samman genom exempelvis skyltar och information. På så sätt kan man skapa en
Karin Boye-slinga genom staden.
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 10 december 2018 § 44.
Justerandes sign
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Beslut
Kultur och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
Kultur och fritidsnämnden tillstyrker motionen och de synpunkter som framgår av
förvaltingens yttrande.
Expedieras till
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden

Justerandes sign
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§ 79 2018.107 KFN

Systematiskt kvalitetsarbete för kultur- och fritidsnämndens
verksamheter
Ärendebeskrivning
Den 16 juni § 38 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag på hur ett kvalitativt utvärderingsarbete skulle kunna se ut för
nämndens verksamhet. Förvaltningen återkommer nu med hur ett sådant kvalitetsarbete kan
se ut och har utarbetat ett förslag på ett övergripande kvalitetsarbete för verksamheterna.
Det kvalitativa utvärderingsarbetet utgör här en del i övergripande kvalitetsarbetet.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Kultur- och fritidsnämnden bedriver en mängd varierande verksamheter. Statliga
myndigheter har sedan flera år ställt krav inom kvalitetsområdet kopplat till de
verksamhetsområden som man riktar sig till. (Exempel på detta är Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete respektive
Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete). Inom Alingsås kommuns olika
nämnder har olika planer vuxit fram för att möta dessa regelverk.
I syfte att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i kultur- och
fritidsnämndens verksamheter behövs en Plan för systematisk verksamhetsuppföljning
införas. Genom att systematisera och samordna detta arbete med övriga processer och krav
på dokumentation inom ramen för planering, budget och uppföljningar kan detta arbete blir
effektfullt.
Kvalitetsarbete är ett samlingsbegrepp för alla processer som används för att planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Denna process kallas ofta för
PDCA-cykeln och kan vara ett stöd i en verksamhets förbättringsarbete.
Genom att upprätta en systematisk verksamhetsuppföljning säkras såväl kvalitetsarbetet
som kvalitetsutvecklingen av verksamheten.
Varje år planerar verksamheterna vad som ska utföras under året. Detta kan dock utvecklas
ytterligare och göras mer enhetligt och systematiskt. Därför föreslår förvaltningen att
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser ska införas (se bilaga daterad 2018-11-27). I
dessa presenterar verksamheterna riktning och prioriterade områden under året anges.
Framtagandet av verksamhetsplanen ska grunda sig i en nulägesanalys, planering av
framtiden samt leda till utveckling av verksamheten. Genom att ange vad verksamheten vill
uppnå och vilka mål som finns samt aktivt hålla verksamhetsplanen aktuell höjs kvaliteten i
det som utförs.
I verksamhetsplanen ska man bland annat arbeta med SMARTA mål/aktiviteter och
egenkontroller. Den egna kontrollen kan ses som en slags intern granskning för att se om
den egna verksamheten uppnår ställda mål och krav. Styrning av verksamheten baseras då
på fakta och utgör underlag för framtida bedömningar och beslut.
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Planen följs upp i verksamhetsberättelsen i slutet av året. Verksamhetsberättelsen utgör en
beskrivning av hur planerade aktiviteter har genomförts utifrån verksamhetsplanen samt
vilket resultat som har uppnåtts. Här beskrivs resultat utifrån de uppsatta politiska målen och
åtagandena i fleråsstrategin, den egna verksamhetens mål samt resultatet av
egenkontrollerna. Även viktiga händelser som har skett under året anges här.
Verksamhetsberättelsen ligger sedan till grund för verksamhetens förbättringsarbete och
anger riktning för kommande års planeringsarbete.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 december 2018 § 45.
Beslut
Förslag till kvalitetsarbete och plan för systematisk verksamhetsuppföljning implementeras.
Expedieras till
Verksamhetscheferna

Justerandes sign
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§ 80 2018.135 KFN

Biblioteksplan 2019-2022
Ärendebeskrivning
Den nuvarande biblioteksplanen för Alingsås kommun gäller under perioden 2017-2018 och
antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2016 § 283.
En ny biblioteksplan ska därmed antas att börja gälla från och med 2019. De tre
biblioteksnämnderna kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden har därför haft i uppdrag att revidera den nuvarande biblioteksplanen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska det finnas en biblioteksplan i varje kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden haft i uppdrag att revidera den nuvarande biblioteksplanen. I arbetet
med att revidera biblioteksplanen har de tre förvaltningarna samarbetat. Arbetet har letts av
kultur- och fritidsförvaltningen och resulterat i ett förslag till fem fokusområden som
nämnderna ska arbeta med under kommande fyraårsperiod, vilka utgörs av:
 Tillgänglighet
 Brett utbud samt fokus på barn och unga
 Stöd i ett livslångt lärande
 Rätten till ett språk
 Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs
I nuvarande biblioteksplan (KF 2016-12-14 § 283) är folkbibliotekets roll och fokusområden
en central utgångspunkt. I förslaget till ny biblioteksplan 2019-2022 breddas fokusområdena
ytterligare och skolans nationella styrdokument avseende skolbiblioteken har särskilt
beaktats. Planen tar även hänsyn till förskolans roll i att skapa en god språklig start i ett
barns liv. I förslaget föreslås också att biblioteksplanen följs upp i respektive biblioteksnämnd
varje år (oktober).
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober § 56 att ställa sig
bakom förslaget till ny biblioteksplan samt översända den till utbildningsnämnden och barnoch ungdomsnämnden för yttrande innan biblioteksplanen översänds till kommunfullmäktige
för fastställande.
Utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden har nu inkommit med yttrande över
biblioteksplanen och framfört följande synpunkter.
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 20 november § 83 beslutat att tillstyrka
föreslagna biblioteksplan med tillägget att skolbiblioteket är till för alla elever och ungdomar
som vistas på skolan oavsett program, skolform eller annan verksamhet så som exempelvis
det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
I förslag till biblioteksplan anges det att den ska följas upp årligen. Utbildningsnämnden
konstaterar att denna uppföljning därmed bör ingå som en del i nämndens systematiska
kvalitetsarbete för att följa upp hur huvudmannen organiserar och utvecklar skolbibliotekets
roll och funktion vid Alströmergymnasiet.
Även Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker den föreslagna biblioteksplanen (27 november
§ 99). Likt utbildningsnämnden anser barn- och ungdomsnämnden att uppföljning av
biblioteksplanen kommer att ingå som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete för att
kunna följa upp hur huvudmannen organiserar och utvecklar skolbibliotekens roll och
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-12-17

funktion i Alingsås skolor. Vidare konstaterar nämnden att den måste arbetat vidare med att
utveckla skolbiblioteken den kommande perioden och att en plan för att utveckla
skolbiblioteken behöver arbetas fram i syfte att öka likvärdigheten samt göra skolbiblioteken
till en tidsenlig resurs i skolan.
Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att båda nämnderna tillstyrker förslag till
biblioteksplan 2019-2022. Utbildningsnämndens förslag till tillägg har tagits i beaktning och
biblioteksplanen har reviderats i enlighet med detta förslag. Ett nytt förslag till biblioteksplan
upprättas därmed.
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 10 december § 46.
Beslut
Kultur- fritidsnämnden godkänner förslag till ny biblioteksplan och översänder den till
kommunfullmäktige för fastställande.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
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§ 81 2018.214 KFN

Remissvar uppdragsbeskrivning för naturvårdssgruppen
Ärendebeskrivning
En biologisk mångfald och fungerande ekosystem är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling. Naturvården berör många olika delar av den kommunala verksamheten
och många olika förvaltningars ansvarsområden. Miljöskyddsnämnden anser därmed att det
finns ett behov av en förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp där olika kompetenser kan
mötas och skapa samsyn. För en effektiv skötsel, utveckling, bevarande och nyttjande av
kommunens naturområden behövs samarbete över förvaltningsgränserna.
Miljöskyddsnämnden har den 26 oktober § 61 därför beslutat att skicka förslaget på
uppdragsbeskrivning för naturvårdsgruppen på remiss till berörda nämnder. Nämnderna ska
i yttrandet redogöra för hur mycket resurser man kan ställa till förfogande för respektive
arbetsgrupp. Yttrandena skall vara miljöskyddsnämnden tillhanda senast 21 december 2018.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
I miljöskyddsnämndens förlag (se bilaga daterad den 3 oktober 2018) till
uppdragsbeskrivning för naturvårdsgruppen anges det att naturen berörs i arbetet inom
många olika nämnder och förvaltningar. Dessa utgörs av:
·
Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret
·
Tekniska nämnden och tekniska förvaltningen
·
Samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret
·
Miljöskyddsnämnden och miljöskyddskontoret
·
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen
För kultur- och fritidsnämndens del handlar det om att man ansvarar för att i samarbetet med
tekniska nämnden säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden som
kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på.
I uppdragsbeskrivningen för naturvårdsgruppen anges att samverkan mellan förvaltningarna
kräver en långsiktigt och hållbar tidsplanering samt personalresurser. I förslaget anges att
naturvårdsgruppen ska bestå av representanter från förvaltningarna och att gruppen ska
träffas cirka tio gånger per år ungefär två timmar per gång. Mellan mötena kan efterarbete
behöva utföras för att följa upp beslut eller arbetsuppgifter inför nästa möte. Enligt förslaget
anges att varje deltagare i naturvårdsgruppen därför behöver avsätta 40 timmar per åt till
detta uppdrag. Utöver denna grupp föreslår Miljöskyddsnämnden i förslaget att en Styrgrupp
inrättas som består av personer som har mandat att fatta beslut över sin specifika
verksamhet samt har personalansvar över deltagare i naturvårdsgruppen. Styrgruppen
träffas minst fyra gånger per år. Utöver detta kan arbetsgrupper bildas som utför konkreta
arbetsuppgifter som naturvårdsgruppen har identifierat.
Förvaltningen har tagit del av försaget i sin helhet och ställer sig positivt till att inrätta en
förvaltningsövergripande naturvårdsgrupp. Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska
nämnden har bland annat fått ett uppdrag från kommunfullmäktige (KF 2018-09-26 § 166) att
upprätta en friluftsplan. Framtagandet av en sådan plan behöver ske i samverkan med flera
nämnder och förvaltningar och där kan naturvårdsgruppen utgöra en viktig aktör.
Förvaltningen gör bedömningen att man kan ställa de resurser till förfogande som föreslås
när det gäller arbetet i naturvårdsgruppen (40 timmar per år) samt i den styrgrupp i vilken
verksamhetschef deltar i (fyra möten per år samt vid behov).
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När det gäller förslaget om arbetet i de underliggande arbetsgrupperna kan förvaltningen i
dagsläget inte ange vilka resurser som kan ställas till förfogande till detta arbete då
budgetfördelningen enligt flerårsstrategin inte är fastställd ännu.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 december § 47.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till
miljöskyddsnämnden.
Expedieras till
Miljöskyddsnämnden
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§ 82 2018.064 KFN

Ekonomisk uppföljning 2018
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen rapporterar det ekonomiska utfallet gentemot budget till och
med november månad.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 december angett följande:
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden på 3 379 tkr gentemot
budget. Förvaltningens bedömning är att prognos på helår kommer att vara ett resultat med
en positiv budgetavvikelse på 1 600 tkr.
Förvaltningen redovisar också en ekonomisk uppföljning enligt tillämpningsanvisningar inom
ramen för styrmodellen 2018 med beslutande av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 december § 48.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per november månad
samt översänder mallen med den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret
Expedieras till
KS, KLK
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§ 83 2018.205 KFN

Sammanträdestider 2019 kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden fastställde den 19 november § 67 de nya sammanträdestiderna
för kultur- och utbildningsnämnden 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen har nu mottagit inlämningstiderna för 2019 från
kommunledningskontoret. Då nämndens vårbokslut ska vara inne till
kommunledningskontoret senast den 13 maj behöver nämndens sammanträde i maj flyttas
från den 14 till den 13 maj.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 december § 49.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde i maj hålls den 13 maj 2019.
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§ 84 2018.017 KFN

Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2018
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att redovisa för Kultur- och fritidsnämnden:
 Principiell fråga från barn- och ungdomsnämnden angående olycksfallsförsäkring på
fritid, KS § 206 181112, 2018.230.500 KFN
 Drift av Nolhaga Slott 2019, KS § 204 181112, 2018.229.500 KFN
 Måndadsuppföljning2018 Alingsås kommun, driftekonomi september, KS § 209
18112, 2018.228 KFN
 Förslag till nya reglementen för kommunstyrelse och nämnder, KS § 197 181121,
2018.227 KFNVal till styrelser och nämnder för mandatperioden 2019-2022, KS §
195 181121, 2018.226 KFN
 Måndsuppföljning 2018 Alingsås kommun , oktober KS § 244 18 12-10,
2018.237.500 h001 KFN
 Skrivelse till nämnden från BRIS, 2018.240.500 h001 KFN

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger meddelanden till handlingarna.
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§ 85 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.
Reviderad attestantförteckning:
 Revidering av attestlista, 2018.004.500 h 018-019 KFN
 TF förvaltningschef under julledighet, attesträttigheter, 2018.004.500 h020 KFN
Beslut om projektbidrag:
 Team Alingsås BC, 2018.223 KFN
 Equmenia Hemsjö, 2018.217 KFN
 OK Skogshjortarna, 2018.220 KFN
Avtal:
 Avtal databas Primus, 2018.125.500 h012 KFN

Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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§ 86

Tack och God Jul
Ordföranden tackar nämnden för den gångna mandatperioden och konstaterar att kultur- och
fritidsnämnden också upphör vid årsskiftet då utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden uppgår i en ny nämnd kultur- och utbildningsnämnden från 2019.
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