KALLELSE
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Tid

Kl. 08:30

Plats

Teams

Ledamöter

Sonny Landerberg (MP), ordförande
Björn Norberg (S), 1:e vice ordförande
Oliver Andersson (M), 2:e vice ordförande
Hiba Sahtaogullari (S)
Kajsa Nilsson (M)
Gay Johansson (M)
Pernilla Slitebo (FiA)
Marita Henriksson (SD)

Ersättare

Eje Engstrand (S)
Muhamad Bitar (S)
Adam Jones (V)
Ronald Sandgren (M)
Lars-Erik Carlbom (FiA)
David Rydén (KD)
Helena Andersson (C)
Inga-Lena Lindenau (L)
Pernilla Johansson (SD)

Övriga

Anna Reinhardt, sektorchef kultur och fritid
Malin Hult, nämndsekreterare
Jeanette Liveland Columbo, verksamhetsutvecklare
Mikael Falk, controller
Klas Arvidsson, enhetschef föreningar och anläggningar
Jonas Bolding, enhetschef bibliotek
Åsa Holmbom, enhetschef öppen ungdomsverksamhet
Ulf Berglund, enhetschef kultur
Tommy Andersson Westers Andersson, ungdomscoach
Personalföreträdare med närvarorätt
Övriga kallade, se föredragningslista

Obs! Kom ihåg att inför mötet spara handlingarna i läsplattans offline-läge.

Förhinder att närvara anmäls till:
malin.hult@ale.se
Sonny Landerberg
Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Ärenden

Föredragande

Tid

Mikael Falk, controller

08.35-08.45

A

Upprop

B

Justering

1

KFN.2021.4 - Fastställande av
föredragningslista

2

KFN.2021.3 - Ekonomisk avstämning april
månad

3

KFN.2021.24 - Aleförslaget - Cykelparkering Klas Arvidsson, enhetschef
vid Vimmervi Nödinge

08.45-09.00

4

KFN.2021.5 - Information om planerade
sommaraktiviteter för barn och unga I Ale
kommun

Åsa Holmbom, enhetschef

09.00-09.25

5

KFN.2021.5 - Information om LUPP

Tommy Westers Andersson,
ungdomscoach

09.45-10.25

6

KFN.2021.5 - Information om bidrag från
kulturrådet

Ulf Berglund, enhetschef

10.25-10.35

7

KFN.2021.5 - Information om fördelning av Klas Arvidsson, enhetschef
driftsbidrag

10.35-10.50

8

KFN.2021.6 - Sektorchef informerar

10.50-11.05

9

KFN.2021.10 - Delegeringsärenden

11.10-11.15

10

KFN.2021.8 - Delgivningar

11.05-11.10

11

KFN.2021.7 - Information och övriga frågor

Paus 09.2509.45

Anna Reinhardt, sektorchef

FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-06-10

Ärenden

Föredragande

Tid

Budget tkr
(ack)

Ledning och administration
Ale Fritid
Öppen ungdomsverksamhet
Bibliotek
Kulturverksamheten
Summa

-2 236
-15 558

Avvikelse
Avvikelse
Budget tkr
Prognos tkr
Budget
Prognos
(helår)
(helår)
(ack)
(helår)
-1 921
315
-6 802
-6 102
700
-15 692
-134
-46 626
-47 826
-1 200

Utfall tkr
(ack)

-2 199

-1 700

499

-6 264

-5 764

-3 403

-3 168

235

-10 513

-10 513

-4 501

-4 835

-334

-13 320

-13 320

-27 898

-27 317

581

-83 525

-83 525

500

Kultur- och fritidsnämnden har för perioden en förbättrad avvikelse jämfört med föregående rapport,
prognosen är dock oförändrad. Förändringen består av en outnyttjad utvecklingsreserv, ökat
överskott inom öppen ungdomsverksamhet och bibliotek samt minskat underskott inom Ale fritid.
Samtliga förändringar ligger inom ramen för naturliga avvikelser under verksamhetsåret och påverkar
inte sektorns bedömning av årsprognosen.
Ledning och administration har som förväntat ett överskott som består av nämndens
utvecklingsreserv. Den används under 2021 i huvudsak till att täcka eventuella underskott inom
andra verksamhetsområden. Det görs med andra ord inga budgetjusteringar utifrån förmodade
underskott eller prioriterade satsningar från nämndens sida
Ale fritids prognostiserade resultat är i huvudsak kopplade till vårens nedstängningar vilket medför
minskade intäkter för simhallen samt uthyrningsverksamheten. I prognosen förutsätts att
verksamheten återgår till det normala efter sommaren. Jämfört med prognosen i februari så har 300
tkr avsatts för att stimulera föreningslivet i Ale att ta emot feriearbetande ungdomar med ett
föreningsbidrag per ungdom som ersättning.
Öppen ungdomsverksamhet kommer under våren att arbeta upp ett överskott då rekrytering av ny
personal avstannat under första delen av året på grund av beslutade restriktioner.
Rekryteringsprocessen har nu påbörjats för att säkerställa personalbehovet under framförallt
sommaren och hösten. En viss överrekrytering kan ske mot bakgrund av personalgruppens rörlighet
på arbetsmarknaden och det kan medföra att kommande prognoser behöver revideras ner.
Kulturverksamheten har för perioden ett mindre underskott relaterat till fakturering för kulturskolan
inte genomförts vid tiden för rapporten samt statligt stöd för kulturskolan som ännu inte bokförts. En
eftersläpning av semesterlöner från 2020 belastar årets utfall och det medför ökade kostnader. Det
kommer dock att på central nivå minska nämndens semesterlöneskuld vilket medför minimal
påverkan på årets resultat i sin helhet. Prognosen är därmed en budget i balans vid årets slut.
Sammantaget är prognosen för kultur- och fritidsnämnden ett resultat med budget i balans vid årets
slut. En viss lättnad av restriktionerna är nära förestående vilket medför lättnader även i kultur- och
fritids verksamheter. Med detta följer också en förhoppning om att verksamheten efter sommaren
ska ha återgått till det normala.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.24
Datum: 2021-05-27
Enhetschef Klas Arvidsson
Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslaget - Cykelparkering vid Vimmervi Nödinge
Ett Aleförslag har inkommit med förslag om byggnation av en cykelparkering utanför
idrottsanläggningen Vimmervi i Nödinge. Förslagsställaren ser positivt på en cykelparkering
för alla barn som cyklar till sin träning. Förslaget beskriver en placering längs nätet på
kortsidan mot befintlig parkering, ett anläggande som görs möjligt genom att bygga över
diket som finns idag. Denna placering skulle bevara antalet parkeringsplatser för bilar som
finns idag och ge komplettering med en cykelparkering.
Idag har kultur- och fritidsnämnden ett tillsyns- och driftavtal med föreningen Nödinge SK
enl. ritning (bilaga 1.). Den parkering som förslagsställaren föreslår för anläggandet är enligt
detaljplanen (Plan 237, laga kraft 2004-04-29) utmärkt som just parkeringsyta och för denna
ansvarar Sektor Samhällsbyggnads (bilaga2.)
Sektorn anser att förslaget om cykelparkering för barn och unga i anslutning till
idrottsanläggningen Vimmervi bidrar till en positiv utveckling för området. Den föreslagna
placeringen är inte inom det anläggningsområdet som nämnden ansvarar för, detta innebär att
den föreslagna placeringen inte är möjlig inom befintliga avtal.
För att se på möjligheter att utveckla anläggningen med en cykelparkering inom avtalat
område finns behov av vidare utredningsarbete och dialog med aktuell förening. Med detta
som bakgrund föreslås att nämnden ger sektorn i uppdrag att utreda möjligheterna för
cykelparkering vidare. I det fall anläggandet innebär behov av investeringar så lyfts denna i
sektorns investeringsäskande framöver.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiva till Aleförslaget om cykelparkering
vid Vimmervi.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra åt sektorn att se över möjligheten till en
cykelparkering inom avtalat tillsyn- och drifts område.

Anna Reinhardt

Klas Arvidsson

Sektorschef

Enhetschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-05-27
Bilaga 1

Karta Vimmervi tillsyns- och driftavtal

Bilaga 2

P-yta i detaljplan

För vidare hantering:

Kontaktcenter
För kännedom:

Förslagsställaren

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Aleförslaget
Ärendenummer
Inskickat

200926-ALEFORSLAG-FB16
2020-09-26 10:37

Mitt förslag
Rubrik
Cykelparkering vid Vimmervi Nödinge
Ämnesområde Fritid
Ange den ort
och/eller plats
Nödinge
som förslaget
gäller
Med över 400 barn som spelar fotboll i NÖDINGE Sport Klubb så borde tillgänglighet optimeras för
motion och ett nära samhälle. Många cyklar redan till träningen men ännu fler kunde uppmuntras att
Förslag
cykla om en rejäl cykelparkering angjordes i närhet till Vimmervi. Förslagsvis längs nätet på
kortsidan genom att bygga över diket. Bevara antalet parkeringsplatser och komplettera med
cykelparkering. Så undviker vi samtidigt att cyklar blockerar gångvägen.
Min anknytning
Bor i nödinge
till Ale
Namn
Johanna Pollnow
E-post
j.pollnow@hotmail.com
Telefonnummer 793270208
Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta formulär. Läs
GDPR
mer på ale.se/personuppgifter.
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