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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2022-02-21 
Anslaget sätts upp: 2022-02-22             Anslaget tas ned: 2022-03-16 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Åsa Urberg 

Plats och tid 
Örngrund, 2022-02-21 kl. 14.00-14:30 

Beslutande 
Per Malmsten (M) ordförande 
Bo Persson (L) vice ordförande 
Christer Dahl (S) 

 

   
 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Sune Hamrin, enhetschef anläggning 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 

 

 

Paragrafer 
§§ 5–9 

Justeringens plats och tid Direktjustering 
 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter 
 
 
 
 
Per Malmsten (M)  
Ordförande 

Christer Dahl 
Justerare 

 
 
  
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

  5/22 Fastställande av dagordning 
 

  6/22 Remiss - Mål och budget 2023–2026 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 7/22 Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 3, 2021  
§ 8/22 Ökade energikostnader för föreningar med egna lokaler  

  9/22 Övriga frågor 
 

 
 
 
 
 

  

 

5/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs utan ändring.  
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6/22 Remiss - Mål och budget 2023–2026 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid redogör över kultur- och fritidsnämndens 
kommande förutsättningar och behov samt kring effektivitetskravet på 500 tkr. Remissvaret, som är 
under arbete, beslutas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 mars.  
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§ 7/22 KFN/2021/0003/042–10 

Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 3, 2021 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 
 

Ärendet 
Kultur och fritidsnämndens verksamheter har arbetat kreativt och innovativt under corona-
pandemin. Resultatet består bland annat av utökade målgrupper, utökad kunskap om digitala 
möjligheter och fokus på förändring. Mycket av det avdelningen lärt sig kan med fördel tas med in i 
verksamheterna framöver, trots återgång till mer normala förhållanden. Baksidan av pandemin är de 
ekonomiska aspekterna med inkomstbortfall. Kultur- och fritidsnämnden har lyckats med en god 
måluppfyllelse trots restriktioner och förlorade intäkter. Både UNG fritid och biblioteken har klarat 
omställning till pandemianpassad verksamhet bra, men till följd av restriktionerna har föreningslivet 
tappat många deltagare. 
 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Överskottet kan hänföras 
till att intäkterna ökat med 2,3 miljoner kronor jämfört mot budget medan kostnaderna samtidigt 
minskar med 0,5 miljoner kronor jämfört mot budget. 
Förändringen i intäkter beror på ett intäktsbortfall gällande simhallens entréavgifter, minskad 
uthyrning av anläggningar samt övrig försäljning. 
Kostnadssidan redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor i perioden, där 1,2 miljoner kronor 
beror på vakanser hos enheterna biblioteken och ung fritid. 
Kultur- och fritidsnämnden har erhållit tilläggsanslag under året motsvarande 4,250 miljoner kronor, 
2,25 miljoner kronor i tertial ett för fria lokaler till föreningslivet och nattvandring och 2 miljoner 
kronor i tertial två för uteblivna intäkter på grund av corona. 
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna 
 

Yrkanden 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 3, 2021 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0003/042-9 
 

Skickas till 
Akten, KSF ekonomi 
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§ 8/22 KFN/2021/0002/041–2 

Ökade energikostnader för föreningar med egna lokaler 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. av kommunstyrelsen äska 300 000 kr ur ofördelade medel för att kunna bevilja stöd till 
föreningar som fått höjda energikostnader 

Ärendet 
Föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler har haft en markant höjning av driftkostnader på 
grund av de höjda energikostnaderna under vintern 2021/2022. För en del föreningar har det 
inneburit mer än en fördubbling av tidigare kostnader.  

Flera ideella föreningar har svårt att klara dessa kostnader efter att under 2 år haft en begränsad 
verksamhet med inkomstbortfall under pandemin. Därför har man vänt sig till kommunen med 
ansökan om bidrag till att täcka en del av dessa kostnader.  

För att kultur- och fritidsavdelningen ska ha möjlighet att bidra till att täcka dessa kostnader behövs 
ett budgettillskott på cirka 300 000 kr.  

 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. av kommunstyrelsen äska 300 000 kr ur ofördelade medel för att kunna bevilja stöd till 
föreningar som fått höjda energikostnader 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0002/041–19 
 

Skickas till 
Akten, KSF ekonomi 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 6(6) 
Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-02-21  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

9/22 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls. 
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