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FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-11-17

Ärenden Föredragande Tid

A Upprop

B Justering

1 KFN.2022.1 - Fastställande av Kultur- och
fritidsnämndens föredragningslista

2 KFN.2022.7 - Kultur- och fritidsnämndens
ekonomiska månadsuppföljningar 2022

3 KFN.2022.108 - Investeringsbidrag samt
riktat bidrag 2022

Klas Arvidsson, verksamhetschef
fritid

4 KFN.2022.109 - Ansökan Kulturstipendium
2022

Ulf Berglund, verksamhetschef
kultur

5 KFN.2022.2 - Verksamhetsinformation Staffan Lekenstam, sektorchef

Hanna Franzén, enhetschef fritid

6 KFN.2022.4 - Redovisning av
delegeringsbeslut 2022

7 KFN.2022.3 - Kultur- och fritidsnämndens
delgivningar 2022

8 KFN.2022.9 - Information och övriga frågor



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.7
Datum:
Controller Mikael Falk

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska månadsuppföljningar

2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritisnämnden noterar informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende

Sammanfattning

Budget

tkr (ack)

Utfall tkr

(ack)

Avvikelse

Budget

(ack)

Budget tkr

(helår)

Prognos tkr

(helår)

Avvikelse

Prognos

(helår)

Ledning och admin -5 815 -6 015 -200 -6 976 -7 076 -100

Ale fritid -37 791 -36 574 1 217 -45 322 -45 522 -200

Öppen ungdomsverksamhet -6 739 -6 341 399 -8 084 -7 784 300

Bibliotek -8 868 -8 390 478 -10 639 -10 439 200

Kulturverksamhet -11 826 -11 821 6 -14 189 -14 389 -200

Totalt -71 040 -69 141 1 899 -85 210 -85 210

Oktober 2022

Netto

Kultur och fritidsnämnden har för perioden ett stort överskott men framförallt en dyster
prognos gällande kommunens mediakostnader gör att prognosen ändå hamnar på en budget i
balans.

Ledning och administrations extra kostnader för avgångsvederlag är nu reglerade vilket
förändrar både utfallet samt prognosen. Det finns i dagsläget inga ytterligare kostnadsposter
som tros påverka resultatet. Prognosen med ett mindre underskott är satt för att kunna hantera
en eventuell ökning av nämndens semesterlöneskuld.

Ale fritids resultat är för perioden positivt men i prognosen är hänsyn tagen till ökade
mediakostnader för de kommunala anläggningarna samt specifikt elkostnaderna för Ale
Arena vars förbrukning står för en sjundedel av kommunens totala energianvändning. Det
vägs i stor utsträckning upp av vårens vakanser inom fältverksamheten samt simhallens ökade
intäkter. Kommunerna kommer sannolikt få ta del av det statliga stödet men då det inte finns
någon specificerad summa eller tidpunkt ör utbetalning så räknar sektorn med att de ökade
kostnaderna kommer att belasta årets resultat.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Öppen ungdomsverksamhet har förvisso ett överskott kopplat till vårens vakanser men det
finns också ett stort behov av att införskaffa verksamhetsmaterial då det har fått stå tillbaka
under åren med pandemi. Resultatet av detta blir en prognos som är lägre än utfallet för
perioden men det innebär också att verksamheten står bättre rustade inför kommande år.

Biblioteket har även de ett överskott för perioden som delvis är personalrelaterat men också
utifrån att medieinköpen ännu inte utnyttjats fullt ut. Prognosen är satt utifrån det
personalrelaterade överskottet då det svårligen går att utnyttja dessa medel under 2022.

Kulturverksamhetens resultat för perioden ligger helt i linje med budget även om det inom de
olika verksamheterna varierar lite. Prognosen är försämrad jämfört med tidigare prognoser
och detta är helt och hållet kopplat till demontering eller till och med demolering av ett uttjänt
och mindre funktionellt konstverk installerat på en atriumgård på ett av kommunens
demensboende. Då kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens samlade konstverk
medför det också ett kostnadsansvar för konstrelaterade utgifter.

Även om prognosen är satt till en budget i balans så finns det en viss förhoppning om att
utfallet de facto blir något bättre. Det finns exempelvis signaler om att elpriset inte kommer
nå de toppnivåer som tidigare spekulerats om vilket i så fall kommer minsk den ekonomiska
bördan för nämnden. Eventuella överskott ska i möjligaste mån delas ut till föreningslivet i
form av tillfälliga investeringsbidrag utifrån vad resultatet medgör.

Staffan Lekenstam Mikael Falk

Sektorchef Controller
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.108
Datum: 2022-11-03
Verksamhetschef Klas Arvidsson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringsbidrag samt riktat bidrag 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt sektor Kultur- och fritid att använda sektorns
ekonomiska överskott för 2022 till att betala ut investeringsbidrag och riktat bidrag för 2022.

Utbetalning av investeringsbidrag och riktat bidrag ska ske i enlighet med gällande regelverk.

Sammanfattning

Sektor Kultur och fritid har gått igenom och sammanställt de inkomna ansökningarna

avseende investeringsbidrag samt riktat bidrag 2022. Ansökningarna uppgår till totalt

ca 5 mkr. Storleken på det samlade beviljade bidraget beror på nämndens resultat för

budgetåret.

Efter genomgång har sektorn tagit fram prioriteringsordning för fördelning till föreningarna

som sökt.

Beslut om bidrag följer gällande regelverk och fördelningen görs i en avvägning mellan

kultur- respektive idrottsföreningar. De ansökningar som rör investeringar i kommunala

anläggningar har inte behandlats i denna process utan hanteras i underhållsplaner för

respektive anläggning.

Beslut om investeringsbidrag samt riktat bidrag fattas enligt delegationsordningen av

enhetschef fritid. Besluten redovisas separat enligt riktlinjer för delegationsbeslut.

Staffan Lekenstam Klas Arvidsson

Sektorchef Verksamhetschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-03

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Verksamhetschef Fritid
Verksamhetschef Kultur

För kännedom:

Samtliga ansökande föreningar
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Sektor kultur och fritid

Diarienummer:KFN.2022.109
Datum: 2022-11-09
Kultursamordnare Ida Hedberg

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan Kulturstipendium 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

Sammanfattning

Den 4 november beslutatde kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, efter beslut av

kulturstipendiets jury, att tilldela belönings- och arbetstipendier till följande personer:

• Belöningsstipendium Berit Rydstedt Lindegren, keramiker/dekorationsmålare, Alafors,

5 000 kr

• Belöningsstipendium Ronny Schäfer, Ordförande i riksteaterföreningen i Ale, Alafors,

5 000 kr

• Arbetsstipendium Josef Marmkvist, konstsmed, Alafors, 10 000 kr

Ale kommuns kulturstipendium delas ut till personer, grupper, organisationer eller dylikt som
visar lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet (litteratur,
musik, konst, teater, film, dans, fotokonst, musei- och utställningsverksamhet, konsthantverk,
kulturminnesvård, bildningsverksamhet eller andra därmed jämförbara områden) eller utfört
en värdefull kulturell insats med anknytning till kommunen.

Ale kulturstipendium delas upp i arbets- och belöningsstipendier. Arbetsstipendier delas ut till
speciellt projektarbete eller som en rese- eller studiestipendium, dock ej för grundutbildning
inom det konstnärliga området. Belöningsstipendium delas ut till personer, grupper eller
organisationer som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella
verksamhetsområdet.

Kulturstipendier utdelas av en för ändamålet, av kultur- och fritidsnämnden utsedd, jury
bestående av representanter från kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott (3 st),
studieförbunden (2 st) samt en representant från allmänkulturen.

Arbetsutskottet och övriga jurymedlemmar går under mötet tillsammans igenom
ansökningarna och enas kring förslag till stipendiater. Arbetsutskottet fattar det slutgiltiga
beslutet om utdelning av stipendiet, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens
delegeringsordning.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Ulf Berglund Ida Hedberg

Verksamhetschef kultur Kultursamordnare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-09

Nominering av Berit Rydstedt Lindegren

Nominering av Bo Larsen

Nominering av Ale-Snickarna

Nominering av Folke Taubner

Nominering av Natasha Roos

Nominering av Ale riksteaterförening

Ansökan från Josef Marmkvist

Ansökan från Jean-Michel Kovacs

Ansökan från Jennie Cleasson

Ansökan från Linda Howard

Ansökan från Martin Hesselgren

Ansökan från Mika Häkki

Ansökan från Sana Ali Mahamoud

Ansökan från Stefan Lindström

Protokoll för jurymöte Kulturstipednium 2022, 2022-11-04

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

För kännedom:

Kultursamordnare
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Protokoll för jurymöte Kulturstipendium 2022 

Närvarande:  
Sonny Landerberg, ordförande Kultur-och fritidsnämnden
Lena Orstadius, vice ordförande
Ulf Berglund, verksamhetschef kultur
Ida Hedberg, kultursamordnare  

Förhinder:  
Beryl Svanberg, ABF
Petter Kaufmann, Studieförbundet vuxenskolan

Kulturstipendium 2022

Genomgång av ansökningar till arbetsstipendium  
Sammanlagt har det inkommit 8 stycken ansökningar till arbetsstipendium. De sökande är: 
Sana Ali Mahamoud, Stefan Lindström, Jean-Michel Kovacs, Jennie Claesson, Josef 
Marmkvist, Linda Howard, Martin Hasselgren, Mika Häkki.

Genomgång av nomineringar till belöningsstipendium 
Sammanlagt har 6 stycken nomineringar till belöningsstipendium inkommit. De nominerade 
är: Natasha Roos, Berit Rydstedt Lindegren, Bo Larsen, Christel Olsson-Lindstrand & Kent 
Carlsson, Folke Taubner, Ronny Schäfer.

Fastställande av stipendium  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade följande: 

 Belöningsstipendium Berit Rydstedt Lindegren, keramiker/dekorationsmålare,
Alafors, 5 000 kr

 Belöningsstipendium Ronny Schäfer, Ordförande i riksteaterföreningen i Ale,
Alafors, 5 000 kr

 Arbetsstipendium Josef Marmkvist, konstsmed, Alafors, 10 000 kr

Enhetschefen kultur och kultursamordnare får i uppdrag att skriva juryns motivering till
stipendierna. Kultur- och fritidsnämndens ordförande kontaktar stipendiaterna när protokoll är
justerat. Verksamheten informerar media och betalar ut stipendierna.  

Utdelning av stipendierna ska ske i samband med Föreningsgalan våren 2023. 

Vid protokollet 
Ida Hedberg



Skapad: 2022-11-10

Redovisning av delegeringsbeslut till kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2022-11-17

Tidsperiod för diarieförda beslut: 2022-09-30 –2022-10-25

Diarienummer Handling Beslut
Beslutdatu
m

Delegat

KFN.2022.5
Delegeringsbeslut,
föreningsbidrag
2022

Utbetalning av driftsbidrag -
Equmeniakyrkan Guntorp
17 046 kr

Utbetalning av extra
föreningsbidrag – Bohus TKD
1 200 kr (ersättning för
medverkan på PEP Dag, 18/9)

Utbetalning av
ledarutbildningsbidrag –
Skepplanda BTK 8 000 kr

Utbetalning av riktat feriearbete
– Skepplanda BTK 28 000 kr

Utbetalning av bidrag till
lovverksamhet – Föreningen
Bevara Repslagarbanan 3 600kr

2022-10-20 Verksamhetschef

KFN.2022.99
Stängning av
biblioteken

Surte bibliotek stängs 17/10-22
– 13/11-22 för renovering.

2022-10-13 Sektorchef

KFN.2022.100
Tecknande av
avtal

Befintligt avtal om
biblioteksdatatjänsten Bookit
förlängs till maj 2024.

2022-10-13 Sektorchef



Skapad: 2022-11-10

Redovisning av underrättelser och beslut till kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 2022-11-17

Tidsperiod: 2022-09-30 – 2022-10-25

Under perioden har inga underrättelser och beslut adresserats kommunfullmäktige

2022-10-04 Dataskyddsombudens förutsättningar utifrån nuvarande samverkansavtal

2022-10-05 Missiv till rapport om dataskyddsombudens förutsättningar

2022-10-04 Samverkansavtal Regionalt Dataskyddsombud
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