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Beslutande Reijo Tarkka, (V) ordf  
 Mikael Andersson (S)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
 Bertil Bredin (M)   
 Claes Gustavsson (-)  
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Kristina Nylander (V), Lennart Andersson (S), Jan-Erik Fallberg 

(M), Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Bertil Bredin (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 17 mars 2023 klockan 12.00 
 
Underskrifter  Paragrafer § 27-35 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………………….. 

J   Reijo Tarkka (V) 
   d f  ( )   
 Justerande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Bertil Bredin (M) 
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 27 - 35 
  
Sammanträdesdatum 2023-03-15 
  
Anslaget uppsättes 2023-03-17 Anslaget nedtages 2023-04-08 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 27 
 
Budgetberedning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 6 mars 2023 § 50 bland annat beslutat 
att nämnderna och förvaltningarna till ”budgetdagen” den 14 april 2023 ska 
inkomma med samt redovisa effektiviseringar och besparingar inom den egna 
nämnden och/eller i samverkan med andra. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör för nämndens underlag inför ”budgetdagen”. 
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KFN § 28 
 
Avsiktsförklaring samt kostnader för ångbåten Rex    Dnr 182/22 
 
Bertil Bredin (M) väckte vid nämndens sammanträde i oktober 2022 ärende om 
att det ska finnas en avsiktsförklaring och en plan för ångbåten Rex om 
kommunen ska behålla båten och fortsätta att bekosta underhållet. Vidare 
önskades klarläggande på ett antal frågor gällande REX. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 21 februari 2023 besvarat 
ställda frågor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 14. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att frågor kring ångbåten Rex ska anses vara besvarad med hänvisning till vad 
som anförs i skrivelse den 21 februari 2023. 
 
 
 
_______ 
Exp: Bertil Bredin 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 29 
 
Förstudie för ny idrottsanläggning – hemställan till tekniska nämnden 
Dnr 31/23 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 16 februari 2023 bland annat 
verksamhet i kommunens idrottsanläggningar. Flera av dessa består av idrotts-
hallar där skolorna nyttjar idrottshallarna under dagtid och kultur- och fritids-
nämnden hyr ut idrottshallarna till framför allt föreningsverksamhet och idrotts-
utövande verksamheter under eftermiddags- och kvällstid. Sedan ett antal år har 
det blivit problematiskt att tillgodose hyresgästernas lokalbehov samt deras 
efterfrågan på tider för bokning. Idag finns tre idrottshallar med 650–730 kvm i 
spelyta vilka nästintill har full boknings-beläggning. En fullstor idrottshall har 
800 kvm spelyta och en planyta på 989 kvm (43m x 23m). Ingen av de befint-
liga idrottshallarna uppfyller kraven för en godkänd anläggning för seriespel i 
de högre seriespelen vilket innebär att hemmamatcher måste spelas på annan 
ort.   
 
I kommunens mål och budget 2023-2025 står följande att föreningslivet för alla 
åldrar i kommunen ska förstärkas genom aktivt arbete för mer föreningsdriven 
verksamhet i samverkan mellan kommunen och civilsamhället. Låga eller av-
giftsfria aktiviteter för barn och unga ska prioriteras. Fysisk rörelse och aktivitet 
är viktigt för folkhälsan och vi vill att det arbetas aktivt med utredningar och 
finansieringsupplägg för att möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall.  
 
Kultur och fritidsförvaltningen vill genomföra en förstudie för 650 000 kronor 
som skall vara till grund för hur en byggnation av en ny idrottsanläggning skall 
genomföras och vilka kostnader den medför. Förstudien skall påbörjas under 
våren 2023 och löpa 3-5 mån. Förstudien skall innehålla: Bakgrund, mål och 
syfte, omfattning och avgränsningar, nulägesanalys, behovsanalys, kravspeci-
fikation, lönsamhetsanalys, lösningsförslag och milstolpar. Förvaltningen 
önskar att förstudien ska genomföras så fort som möjligt och att nämnden ska 
hemställa hos tekniska nämnden att de ska påbörja förstudien tillsammans med 
kulturförvaltning och berörda aktörer. Förstudien föreslås bekostas av tekniska 
nämndens investeringsbudget för ”Utredningar av kommande investeringar”. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 15. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att hemställa hos tekniska nämnden att inleda förstudie gällande etableringen av 
ny idrottsanläggning, i vilken även ska ingå möjlighet att anläggningen ska 
kunna nyttjas som större samlingslokal/möteslokal, tillsammans med kultur- 
och fritidsförvaltningen och berörda aktörer, samt 
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Forts KFN § 29 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att kostnaden för förstudien om 650 000 
kronor bekostas av tekniska nämndens anslag ”Utredningar av kommande inve-
steringar” i investeringsbudget 2023, samt  
 
att redovisning av förstudien ska ske efter färdigställande. 
 
 
 
_______ 
Exp: Tekniska nämnden 
 Controller 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 30 
 
Startbesked för projekt ”Tidsanpassade utomhusmöbler vid Skantzenom-
rådet” – hemställan till kommunstyrelsen   Dnr 29/23 
 
Kultur- och fritidsnämnden anför i skrivelse den 8 februari 2023 att fullmäktige 
i mars 2019 antog målbildsdokumentet för utvecklingsarbetet av Skantzenom-
rådet - Skantzen 2030. Syftet med måldokumentet är att skapa en gemensam 
målbild för kommunala verksamheter, föreningsliv och företagare i utveck-
lingsarbetet så att områdets historia med utgångspunkt i 1800-talets senare hälft 
blir levande och kan upplevas med alla sinnen år 2030. En del i detta utveck-
lingsarbete är att ersätta de nuvarande nedslitna utomhusmöblerna från 1900-
talet med nya i äldre stil som överensstämmer med vald tidsperiod. 
  
Förvaltningsledningen stödjer förslaget om att ersätta nuvarande nedslitna ut-
omhusmöbler från 1900-talets andra hälft med nya i äldre stil som överens-
stämmer med vald tidsperiod. Detta kommer att stärka det visuella intrycket av 
området vilket bidrar till en starkare och mer positiv helhetsupplevelse av 
Skantzen för kommuninvånare och besökare.  En projektgrupp bestående av 
representanter från kommunala verksamheter, föreningsliv och företag kommer 
att ingå i projektgruppen. I investeringsbudegen 2023 finns avsatta 250 000 
kronor för investeringsprojektet ”Tidsanpassade utomhusmöbler för 
Skantzenområdet”. För att kunna finansiera kapitalkostnaden för denna 
investering begär kultur- och fritidsförvaltningen budgetkompensation om 27 
338 kronor.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 16. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Tidsanpassade utomhusmöbler för Skantzenområdet” om 250 000 kronor från 
investeringsbudget år 2023, 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om budgetkompensation för nettokostnads-
ökningen om 27 338 kronor, samt 
  
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 31 
 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden    Dnr 30/23 
 
Nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden beslutades av 
kommunfullmäktige den 15 december 2022 § 180. 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut den 15 december 2022 § 232 om ordningen 
av inkallande av ersättare där det framgår att personliga ersättare inte längre 
utses varför nämndens reglemente behöver justeras under § 9. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 18. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sina beslut den 15 december 2022 § 180 anta nytt 
reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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KFN § 32 
 
Starttillstånd för projektet ”Vattenrutschbana Skantzö” – hemställan till 
kommunstyrelsen    Dnr 32/23 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 28 februari 2023 bland 
annat att vattenrutschbanan på Skantzöbadet kom till platsen 1991 och har 
därefter haft årlig besiktning. Den har alltid blivit godkänd med några enklare 
brister att åtgärda. Banorna på rutschbanan renoverades 2020 och besiktigades 
då av ett för oss nytt certifierat kontrollorgan och det uppdagades allvarliga 
brister i såväl konstruktion som fundament. För att få ta rutschbanan i bruk igen 
måste 20-punkter från på besiktningsprotokollet åtgärdas. 
 
Befintlig rutschbana går att rädda och få godkänd med avsatta medel för budget 
2023.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2023 § 19. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd om 2 500 000 kronor från 
investeringsbudget år 2023 för investeringsprojekt ”Vattenrutschbana Skantzö”, 
  
att hemställa hos kommunstyrelsen om budgetkompensation för 
nettokostnadsökningen om 196 417 kronor, samt 
  
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen. 
 
 
 
________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-03-15 9 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 33 
 
Tillbyggnad/ombyggnad av personaldel i Vallmobadet – starttillstånd samt 
omfördelning av investeringsmedel – hemställan till kommunstyrelsen     
Dnr 210/22 
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att bevilja starttillstånd 14 november 
2022 § 224 beslutat att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet 
ombyggnad av Vallmobadet, om 25 000 000 kronor från investeringsbudget för 
2022 och ytterligare 15 800 000 från investeringsbudget år 2023. 
 
Ombyggnationen av Vallmobadet behöver kompletteras med en om- och 
tillbyggnad av personaldelar i källarplanet i befintliga omklädningsrum 
eftersom verksamheten är trångbodd i nuvarande lokaler och de är inte 
anpassade för dagens verksamhet och personalstyrka. Dagens lokaler uppfyller 
heller ej dagens krav på tillgänglighet. Utnyttjande av befintliga ytor har 
beaktats och kommunikationen med dessa ytor har utretts och där det 
framkommit att ett nytt trapphus kommer att behövas. Om- och tillbyggnaden 
beräknas kosta cirka 5 miljoner kronor och avser nytt trapphus med 
tillgänlighetsanpassning med plattformshiss, angöring i befintlig byggnad, 
omdisponering av ytor i befintliga omklädningsrum som var avsedda för 
ishockeyverksamheten på Vallmo. Renovering av våtrum och WC grupper, 
iordningsställande av ny anpassad tvättstuga, nya installationer med 
myndighetskrav för luftväxling, ny RWC för att tillgodose tillgänglighetskraven 
i personaldelen. Nytt dagsljusinsläpp i befintlig vägg. 
 
För att finansiera om- och tillbyggnaden föreslås att ianspråkta investeringsme-
del 2023 för utbyggnad av Oasen i Eldsbodahuset om 3,5 miljoner kronor och 
ombyggnad av förråd i motionscentrum 1,5 miljoner kronor. Vidare föreslås att 
dessa projekt flyttas fram till 2024. 
 
Nettokostnadsökning för investeringen är 239 778 kronor för vilken 
budgetkompensation begärs. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar att hemställan ska göras hos kommunstyrelsen dels för 
att omfördela 5 miljoner kronor inom 2023 års investeringsbudget för om- och 
nybyggnation av personaldel i Vallmobadet varvid 3,5 miljoner kronor 
omfördelas från projektet Oasen Eldsbodahust och 1,5 miljoner kronor från 
projektet ombyggnad av förråd motionscentrum, dels starttillstånd för att 
ianspråkta 5 miljoner för om- och tillbyggnad av personaldel i Vallmobadet, 
dels begära budgetkompensation för nettokostnadsökningen om 239 778 kronor 
och att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter 
projektets slutdatum enligt investeringsmallen. 
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Forts KFN § 33 
 
Bertil Bredin (M) instämmer i Reijo Tarkkas (V) yrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Reijo Tarkkas (V) 
yrkanden  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att omfördela 5 miljoner kronor inom 2023 
års investeringsbudget för om- och nybyggnation av personaldel i Vallmobadet 
varvid 3,5 miljoner kronor omfördelas från projektet Oasen Eldsbodahust och 
1,5 miljoner kronor från projektet ombyggnad av förråd motionscentrum,  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 5 miljo-
ner för om- och tillbyggnad av personaldel i Vallmobadet,  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om budgetkompensation för nettokostnads-
ökningen om 239 778, samt 
  
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen. 
 
 
 
________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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KFN § 34 
 
Val till kommunala pensionärsrådet 2023 – 2026    Dnr 3/23 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2023 § 6 att ändra sammansätt-
ning av kommunala pensionärsrådet så att det i fortsättningen skall bestå av en 
ledamot från vardera äldrenämnden, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens ledamot ska utses från 
oppositionen. 
 
Förtroendevald ledamot som deltar i rådet ersätts med sammanträdesarvode  
m m och i förekommande fall erhåller ersättning för förlorad arbetsförtjänst i 
enlighet med kommunens ersättningsregler för förtroendevald. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att utse Reijo Tarkka (V) som ledamot i kommunala pensionärsrådet 2023-
2026. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunala pensionärsrådet 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 Reijo Tarkka (V) 
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KFN § 35 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-02-15 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-02-15 
 
- arbetsutskottets protokoll 2023-02-01 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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