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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-11-07 

 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-07 

Datum för anslags 
uppsättande 

 

2022-11-09 
Datum för  
anslags nedtagande 

 

2022-12-01 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningshuset Nibblesbackevägen 17 

 

Underskrift  ......................................................................  

Anneli Stray 

  

Plats och tid  

 

 

  

Yttrande gällande 

Kungörelse om 

granskning (Ny 

förskola vid 

Ringvägen)  
 

Detaljplan för del av 

Skogsborg 1:1 M.M. 

(ny förskola vid 

Ringvägen) ställs ut 

för granskning. 

Granskningstiden är 

19 december – 23 

januari. 

 

Förslaget innebär att 

en förskola med 8 

avdelningar kan 

byggas vid Ringvägen 

i skogspartiet mellan 

Furuvägen och 

Schenströmsgatan i 

södra delen av 

Johannisdalsskogen. 

 

Kultur- och 

fritidsnämnden har 

tidigare lämnat 

synpunkter i ärendet 

och påtalade då vikten 

av att tillgängligheten 

till 

Johannisdalsskogen 

och IKW-stugan inte 

får försämras. 

 

Förvaltningens 

förslag: 

 

Något nytt har inte 

framkommit som 

förändrar tidigare 

yttrande från  

kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

 

Kultur- och fritidschef 

Christina Axelsson 

Forum, Västra Långgatan 2, Folkbildaren 15.00-15.15 

Beslutande Jonny Clefberg (S) ordförande 

Anna Eriksson (S) vice ordförande 

Seija Eriksson (S) för Mats 

Landqvist (S) 

Karl-Ivan Viklund (S)  

Örjan Lindvall (S) 

David Sharp (M) 

 

Jacqueline Adolfsson (M) 

Ulf Edman (V) 

Silpa Laitio Karlsson (C) 

Göran Eriksson (SD) 

Valon Pirraku (S) för Per Andersson (SD) 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Börje Eriksson (S) 

Thomas Smedberg (S) 

Ulrika Uggla (M) 

 

Tjänstemän  

Thomas Karlsson förvaltningschef 

Maria Gustafsson verksamhetschef 

Anneli Stray förvaltningssekreterare 

Veronika Jashari förvaltningsekonom och 

kvalitetsutvecklare 

 

Justerare Ulf Edman (V) Paragrafer § 83 
 

Tid och plats för 
justering 

2022-11-08 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Underskrifter 

 
Sekreterare 

 
……………………………………………. 
Anneli Stray 

 
 

 
Ordförande 

 
……………………………………………. 
Jonny Clefberg 

  

 
Justerande 

 
……………………………………………. 
Ulf Edman 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 

Datum 

Kultur- och fritidsnämnden 
 2022-11-07 

 

      

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    

    

 

 

KFN § 83 Ärendenummer KFN 2022/246 

 

Förslag på budget 2023 med effektiviseringsåtgärder om ytterligare 
1,5 procent 

 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 september § 80 att godkänna 

förvaltningens förslag på budget 2023 med effektiviseringsåtgärder 0,5 procent. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 september ge nämnderna i uppdrag att ta fram 

förslag till besparing/effektiviseringar om ytterligare 1,5 procent på driftbudgeten. 

 

Arbetsutskottet diskuterar den 7 november § 83 om ändringar i förvaltningens 

förslag till effektiviseringsåtgärder. Arbetsutskottet yrkar att förslaget på 

besparing/effektiviseringar om minskat stöd till studieorganisationer och 

föreningar ska vara 2 procent. 

Stöd till studieorganisationer: Totalt 1450 tkr * 2 % = 29 tkr effektivisering 

Föreningsstöd: Totalt 4 734 tkr * 2 % = 95 tkr effektivisering 

 

Förslaget på förvaltningens totala besparingar är fortfarande något över 

effektiviseringskravet på två procent. 

 
Beslutsunderlag 

Förslag till ytterligare effektiviseringar budget 2023 daterad den 28 oktober 2022 

Effektiviseringar budget 2023 daterad den 5 september 2022  

 

 

 

Beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag beslutar Kultur- och fritidsnämnden  

 

att förslaget på besparing/effektiviseringar om minskat stöd till föreningar och 

studieorganisationer ska vara 2 procent. 

 

att ställa sig bakom förslaget på budget 2023 med effektiviseringsåtgärder på 

ytterligare 1,5 procent 

 

samt att överlämna förslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

 


