




































Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

2022-01-19 

möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 4 50 000 
kronor i ökad driftram för kultur och fritidsförvaltningen. 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
öka av investeringsramen med 1, 7 mkr till total investeringsram om 7,4 mkr för att 
möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 90 000 
kronor i ökad driftsram för kultur och fritidsförvaltningen. 

Förslag till beslut på mötet 
Jerker Lundin (KD) föreslår att ärendet återremitteras för att kunna få med en 
tillgänglighetsanpassning. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget om att återremittera mot att avgöra ärendet idag och finner 
att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förslaget i handlingarna och finner att 
nämnden gör det. 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
öka investeringsramen med 3,3 mkr till total investeringsram på 5,7 mkr för att 
möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 4 50 000 
kronor i ökad driftram för kultur och fritidsförvaltningen. 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
öka av investeringsramen med 1, 7 mkr till total investeringsram om 7 ,4 mkr för att 
möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 90 000 
kronor i ökad driftsram för kultur och fritidsförvaltningen. 

Reservation 
Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering: KD 
yrkar på återremiss så att 1 av 6 omklädningsrum kan tillgänglighetsanpassas i tilltänkt 
om/nybyggnation på Bodele. Att kommunen satt flera föreningar i ett bekymmersamt 
läge är inte ett skäl att ignorera det uttalade målet att all nybyggnation och 
ombyggnation ska tillgänglighetsanpassas. 

Protokollsanteckning 
Annelie Högberg (S), Gösta Dahlberg (M), Anita Olsson (C), Monica Bang Lindberg 
(L), Åke Granath (S), Anders Andersson (SD), Kent Andreasson (UP), Josef Sannholm 
(S), Tony Wall (S), Christer Johansson (V) och Ann-Marie Viblom (MP) lämnar 
följande anteckning till protokollet: 

Efter diskussion på nämnden har vi i samråd med förvaltningen kommit överens om att 
anpassa ett omklädningsrum för de med funktionsvariationer. Förvaltningen 
återkommer på februarimötet med hur den anpassningen skall göras. 
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Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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