SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdaturn
206-06-21

Mölndals stad

Sida 1(12)
Plats och tid

Stadshuset kl. 17.00—19.00

Beslutande

Karin Vedlin (S) ordförande
Estelle Hwatz (S)
Kristina Kömung (MP)
Jessica Wetterling (V)
Anders Karlsson (KD)
Ingvar Paulsson (M) vice ordförande
Johan Ahisell (M)
Glenn Grimhage (L)
Christian Thornasson (C)

Övriga nirvarande

Ersättare

Roland Alkvik (S)
Jan Ambecker (S)
Marie-Louise Lindholm (S)
Enrique Hernandez-Rios (S)
Bobby Bohlin (M)
Jakob Sellberg (M)
Catharina Benzel (L)
Mats-Ola Vennströrn (MP)
Tjänstemän ni.fl.

Annika Stedner, kultur- och fritidschef
Ewelyn Weennets, närnndsekreterare
Ulla Hasselqvist, stadsantikvarie § 43-5 1
Caj sa Lagerkvist, avdelningschef Mölndals stadsmuseurn § 43-51
Pia Persson, administrativ chef’ 43-5 1
Mats Nygaard, avdelningschef förening och idrott § 43-5 1
Anette Eliasson, avdelningschef Mölndals bibliotek § 43-5 1

Utses att justera

Kristina Körnung (MP)
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§43
Forsåker 1:101

—

rivning av byggnad 4 och 26- information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
nformationen noteras.

Dagens sammanträde
Ur kulturhistorisk aspekt har värdet hos byggnaderna 4 och 26 inte förändrats sedan den
förra rivningsansökan. Det som har hänt är att planprogramrnet är antaget, en
miljödomsansökan för forsen är under arbete och att man har rivit angränsande byggnader
på ett sätt som äventyrar ett bevarande. Den rivningsplan som KS har beslutat om är inte
hanterad enligt Plan- och bygglagen.
Innan fler rivningslov ges bör en bevarandeplan tas fram som säkerställer att en tillräckligt
stor del av byggnaderna bevaras så att den historiska utvecklingen tydligt kan avläsas även i
framtiden. Bevarandeplanen bör innehålla en åtgärdsplan för hur bevarandet ska ske. De
första åtgärderna ska vara att förhindra fortsatt förfall.
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DnrKFN
83116

§44
Remiss, motion om jämnställdhetspris
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Motionen gällande j ämställdhetspris avstyrks.

Are ndet
Kultur och fritidsnämnden har fått remiss från KS på motion från (L) om jämställdhetspris
för Mölndals stad. Priset som handlar om jämlikhet mellan könen, syftar till att
uppmärksamma initiativ inom olika verksamheter i staden såsom föreningar, förvaltningar
och företag, vilkas arbete har lett till mer jämlika villkor mellan kvinnor och män! flickor
och pojkar. 1 yttrandet ombeds KFN att 1) tillstyrkalavstyrka motionen, 2) beräkna
kostnader för motionens genomförande, samt 3) yttra sig om möjlighet att bidra ekonomiskt
till motionens genomförande.

Ärendets behandling
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2016
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9juni 2016, § 39, och lämnade över ärendet till
nämnden utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen om inrättandet av ett jämställdhetspris för
Mölndals stad.

Ledamöternas förslag till beslut
Majoritet Mölndal (S, V, KD, MP) föreslår att motionen avstyrks. Idag jobbar föreningarna
aktivt med värdegrunder utifrån diskrimineringsgrunderna. Delar av detta arbete redovisas i
Aktivitetskort På Nätet (APN), och premieras genom ökade bidrag. Kultur- och
fritidsnämnden främjar idag ett strukturellt arbete i dessa frågor, och Majoritet Mölndal
anser att ett eventuellt pris borde ha en intersektionell ansats, det vill säga att det ska omfatta
samtliga diskrimineringsgrunder
Alliansen (M, L, C) föreslår att motionen tillstyrks.

Bes 1 utsg å ng
Ordförande konstaterar att det finns två förslag, dels Majoritet Mölndals förslag om
avstyrkande av motionen, dels Alliansens förslag om tillstyrkande av motionen. Ordförande
frågar om Majoritet Mölndals förslag om avstyrkande av motionen om jämställdhetspris kan
antas, och finner att så sker.

Reservation
Alliansen reserverar sig mot beslutet om avstyrkande av motionen, till förmån för
förvaltningens förslag till beslut.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§45
Kultur- konst- och idéstipendierna information
-

Kultur- och fritidsnämndens beslut
nformationen noteras.

Dagens sammanträde
Ansökningstiden för stipendierna gick ut den 15 maj, men det har varit besvärligt att kunna
söka digitalt, som det var tänkt, så ansökningstiden har förlängts för att ansökningarna har
kommit in på olika sätt och till flera personer. Till nästa gång ska förvaltningen skapa en e
tjänst, där man kan skicka in sin ansökan. Totalt har 20 st. ansökningar kommit in.
En beredningsgrupp på avdelningen, museum, konst och kultur tittar nu på ansökningarna.
Ett underlag kommer att skickas ut till arbetsutskottet inför mötet den 11 augusti. Ett förslag
till beslut, för vilka som föreslås få stipendierna kommer att läggas fram till nämnden den
25 augusti.
Utdelningen av stipendierna kommer att ske på Kulturnatten den 2 september.
En översyn av beredningsprocessen ska göras och startas i god tid.
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DnrKFN

§46

82/16

Åbybadets framtid
Kultur- och fritidsnämndens beslut
\Tämnden beslutar att lämna över båda förslagen till kommunstyrelsen för vidare beslut.
Ärendet
En statusinventering år 2013-14 visade stora brister i anläggningen Åbybadet. Mölndals stad
rustade därfZr upp de mest angelägna delarna under sommaren 2015. Sakkunnig expertis har
emellertid bedömt att badet måste på sikt totalrenoveras alternativt ersättas (ca 5 år från
upprustningen).
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015 om en studie om möjligheter till upprustning!
modernisering av Åbybadet. Studien resulterade i maj 2016 i rapporten “Verksamhetens
studie av framtidens Åbybad”. 1 rapporten presenteras olika alternativ på förnyelser.
Ärendets behandling
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14juni 2016
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9juni 2016, § 41
Förslag till beslut
Majoritet Mölndal (S, V, KD, MP) ffirordar alternativ 2a (bilaga 1)
Alliansen (M, L, C) förordar alternativ 1 a eller 2 a, (bilaga 2)
Detta utifrån “Verksamhetens studie av framtidens Åbybad” för vidare beslut i
Kommunstyrelsen om vilket/vilka alternativ man vill att lokalförsörjningen skall genomföra
en förstudie på.
Bes 1 utsgå ng
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut baserat på utredningen “Verksamhetens
studie av framtidens Åbybad” (Majoritet Mölndals, bilaga 1 samt Alliansens bilaga 2)
Ordfbrande frågar om förslaget att lämna över båda förslagen till Kommunstyrelsen för
vidare beslut, kan antas, och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1

Majoritet Mölndal förordar alternativ 2a och att en risk- och konsekvensanalys på en
underdimensionerad bassängyta bör göras.

Det viktiga är att det finns en total bassängyta för en tänkt befolkningstillväxt under hela
badhusets livslängd, med det som bakgrund anser Majoritet Mölndal att alternativ 2a utreds i
en förstudie

Mölndal har idag en underkapacitet av Åbys anläggning. Det är många verksamheter som ska
dela på samma yta t ex motionssim, simskola, rehab, träning, lek, bad och tävlingssim. Det är
särskilt viktigt att samtliga verksamheter får utrymme utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Majoritet Mölndal vill undersöka hur en eventuell underdimensionering av bassängytan kan
åtgärdas genom en risk- och konsekvensanalys.
Det kan handla om att göra anspråk på annan verksamhet i det nya badhuset pga. platsbrister
av t ex omklädningsrum som behöver byggas ut, renoveringar av uttjänta delar av anläggning
som behöver göras, eventuellt nytt badhus som behöver byggas. Vilka kostnader kan detta ge
och hur påverkar det verksamheterna?
Karin Vedlin (S)
Ordf. Kultur och fritidsnämnden

Bilaga 2

Alliansen förordar alternativ 1 a, alternativt 2 a

Alternativ la. Åbybadet om- och tillbyggnad, under
förutsättning att statusen på nuvarande badet går att renovera (befintliga
bassängrurn) till dagens behov gällande teknisk status.
Alternativt 2 a. Ny badanläggning om alternativ la. inte är ett realistiskt alternativ.
Vi anser att framtida behov av bassängytor kommer att tillgodoses med en 50 M
bassäng+ en 25 M bassäng inklusive övrigt enligt ffirslag i 2a.
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§47
Förvaltningschefen informerar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
nforrnationen noteras.

Dagens sammanträde
Förslag kommer till hösten om vilka besparingar och förändringar förvaltningen föreslår för
att möta stadens beslutade förändringsfaktor om 1 % 2017 och 0,5 % 2018 samtidigt som
KFF ser nya behov som behöver prioriteras.
Resultatet från kandidatarbetet från Chalmers kring ett möjligt framtida Åby fritidscentrurn
har varit utställt i stadshushallen, vi återkommer med en länk till en webbsida där
utställningen kan ses.
KFF har från STING tilldelats 500 tkr 2016 och 900 tkr för 2017 för aktiviteter som skall
underlätta för nykomna Mölndalsbor att ta del av kultur och fritids utbud, vi återkommer
med rapport hur pengarna använts.

Mölndal har också tilldelats 652 tkr från MUCF, (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) för att skapa fler sommarlovsaktiviteter, speciellt för
socioekonomiskat utsatta barn. 1 samverkan med SAF har KFF tagit fram sådana aktiviteter
samt avsatt medel för externa aktörer att söka. KFF administrerar pengarna.
Organisationsöversynen är klar, och har samverkats fackligt. Nu återstår implernenteringen.
Utställningen Gränsland, får vara kvar i Krokslättskyrkan även under 2017. Frågan hur man
ska gå vidare med utställningen tas med till de politiska grupperna.
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§48
Redovisning av delegeringsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
edovisningen av nedanstående delegeringsbeslut godkänns.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat sin beslutanderätt till utskott och förvaltning
enligt nämndens antagna delegeringsordning den 21 maj 2015, § 38. Dessa beslut ska
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Delegeringsbesluten finns tillgängliga i en mapp vid sammanträdet,
övrig tid hos nämndsekreterare.
Ewelyn Weermets:
§ D 2 Dnr 8 1/16 Katrin Ceesay, har anställts som ny närnndsekreterare från den 15 augusti.
Cajsa Lagerkvist:
§ D 8 Dnr Mölndals hernbygdsförening ansöker om bidrag till “Rundresa i Mölndal”.
Föreningen beviljas 4 500 kr.
Mats Nygaard:
§ D 7 Dnr 37/16 Somaliska familjeföreningen ansöker om nystartsbidrag. Föreningen
beviljas 6 750 kr.
§ D 8 Dnr 5 1/16 MASS ansöker om stöd för att arranger simskola för vuxna invandrare.
Föreningen beviljas 5 737 kr.
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§49
Meddelanden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
ämnden noterar att man tagit del av nedanstående meddelanden.
Kommunstyrelsen 2016-06-01
§ 135 Begäran om igångsättning av investeringsanslag, inventarier nytt stadsbibliotek
§ 144 Resultatöverfi5ring till 2016
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§50
Deltagande på konferenser/mötenlutbildningar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
entrébiljett till bouässan till den som vill, inget arvode utgår. Nämndsekreteraren
beställer biljetter.
Bok & Biblioteksmässan sista helgen i september
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51
Ovrigt
arin Vedlin (S), ordförande tackar nämndens ledamöter, arbetsutskottet samt alla
örvaltningens tjänstemän och medarbetare för ett gott samarbete, och hon önskar alla en
revlig sommar, och med återseende till hösten.
ngvar Paulsson (M), vice ordförande tackar också nämndens ledamöter, arbetsutskottet,
samt alla förvaltningens tjänstemän och medarbetare för ett gott samarbete och önskar alla
en trevlig sommar.
nders Karlsson (KD) tackar också konstutskottet nämndens ledamöter, arbetsutskottet,
amt alla förvaltningens tjänstemän och medarbetare för ett gott samarbete och önskar alla
en trevlig sommar.
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