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Sammanträdesdatum

2019-04-02

Tid:

Tisdagen den 2 april 2019 kl. 14.00

Plats:

Gullmarssalen, Kommunhuset Forum

Förslag till
justeringsdatum:

Tisdagen den 2 april 2019, direkt efter mötet

Justeringsperson:

Mathias Johansson (SD)

Ordförande:

Martin Svenberg Rödin

Sekreterare:

Karin Kvist Ekholm

Informationspunkter
Information från förvaltningen
Ärende

§

1.

Godkännande av extraärende

10

2.

Kultur- och fritidspriser/stipendier
Dnr: KFN 2019-14 och KFN 2019-15

11

3.

Månadsrapport februari 2019 för kultur och fritid
Dnr: KFN 2019-23

12

4.

Initiativärende från Mathias Johansson (SD) angående fritidsgårdar i all kommunens
delar
Dnr: KFN 2019-26

13

5.

Initiativärende från Lars-Göran Sunesson (C) – Angående kultur- och fritidsplanen

14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-02

Justerandes sign

Plats och tid

Kommunhuset Forum, tisdagen den 2 april 2019 kl.
14:00-15:20

Beslutande

Martin Svenberg Rödin (M), ordförande
Anna Höglind (L),
Bo Ericson (SD)
Mathias Johansson (SD)
Rolf Bjelm (S)
Lene Matysiak (S)
Lars-Göran Sunesson (C)

Ej tjänstgörande

Ersättare

Johan Magnusson (L)
Carolina Gedda (SD)
Maria Pasanen (SD)
Hisham Alamro (S)
Caroline Ottermalm (C)

Utsedd att justera

Mathias Johansson (SD)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset Forum, tisdagen den 2 april,
direkt efter mötet

Sekreterare

…………………………………………………………
Karin Kvist Ekholm

Ordförande

…………………………………………………………
Martin Svenberg Rödin (M)

Justerare

…………………………………………………………
Mathias Johansson (SD)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-02
§9
Informationspunkter
Information från förvaltningen

Enhetschef för kultur- och fritid informerar nämnden om arbetet med att
revidera reglerna för föreningsbidragen.
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2019-04-02
§ 10
Godkännande av extraärende
Beslut

Justerandes sign

*

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att initiativärendet från Mathias
Johansson (SD) angående fritidsgårdar i alla kommunens delar tas upp
för beslut vid dagens sammanträde.

*

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att initiativärendet från Lars-Göran
Sunesson (C) angående kultur och fritidsplanen tas upp för beslut vid
dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-02
§ 11

Dnr: KFN 2019–14
KFN 2019-15

Kultur- och fritidspriser och stipendier
Sammanfattning
Sedan 1980 har priser kultur och fritidsstipendier och priser delats ut av
kommunen. 2018 beslutade Kommunstyrelsen att inrätta en särskild jury som
utsåg pristagarna. Denna jury bestod av förtroendevald från majoriteten, en
förtroendevald från oppositionen, en person från kulturområdet, en person från
fritidsområdet en samt en tjänsteman från förvaltningen. Detta arbetssätt
underlättade handläggningen av priserna. I samband med nya
nämndorganisationen då kultur och fritidsnämnden inrättades från 1 januari
hamnar detta uppdrag hos denna nämnd.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2019-02-21
Förvaltningens förslag till beseslut
*

Kultur och fritidsnämnden inrättar en jury bestående av förtroendevald
från majoriteten, en förtroendevald från oppositionen, en person från
kulturområdet, en person från fritidsområdet samt tjänsteman från
förvaltningen. Juryns uppdrag är att utse pristagarna och stipendiaterna.

Kultur- och fritidspresidiets förslag till beslut
*

Kultur och fritidsnämnden utser Martin Rödin (M) och Rolf Bjelm (S) som
de förtroendevalda i juryn.

Yrkande
Rolf Bjelm (S): Utse Lene Matysiak (S) som oppositionens förtroendevald i juryn
istället för mig.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med tillägg att
förvaltningen beslutar personerna från kultur- och fritidsområdet samt
tjänsteman till juryn och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
förslaget.
Ordförande ställer proposition på presidiets förslag till beslut med Rolf Bjelms (S)
ändringsyrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-02
Forts § 11
Beslut
*

*
*

Kultur och fritidsnämnden inrättar en jury bestående av förtroendevald
från majoriteten, en förtroendevald från oppositionen, en person från
kulturområdet, en person från fritidsområdet samt tjänsteman från
förvaltningen. Juryns uppdrag är att utse pristagarna och stipendiaterna.
Kultur och fritidsnämnden utser Martin Rödin (M) och Lene Matysiak (S)
som de förtroendevalda i juryn.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen utser personen från
förening- och kulturområdena samt tjänsteman.

Beslutas skickas till
Enhetschef kultur- och fritid
Kulturutvecklaren
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Sammanträdesdatum

2019-04-02
§ 12

Dnr: KFN 2019-23

Månadsrapport februari 2019 för kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning
Månadsrapporten för februari 2019 visar en helårsprognos om +-0 mot budget.
Beredning
Tjänsteskrivelse 2019-03-19
Månadsrapport februari
Förslag till beslut
*

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om månadsrapport
februari 2019 för kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslut
*

Justerandes sign

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om månadsrapport
februari 2019 för kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-02
§ 13

Dnr: KFN 2019-26

Initiativärende från SD – angående fritidsgårdar i alla kommunens delar
Sammanfattning
Mathias Johanson (SD) har inkommit med ett initiativärende angående
fritidsgårdar i alla kommunens delar.
Beredning
Initiativ från Mathias Johansson (SD)
Yrkande
Mathias Johanson (SD): Kultur och fritidsnämnden föreslås ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra en utredning om behov och placering av fritidsgårdar i
tätorterna Dingle, Hedekas och Hällevadsholm.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Mathias Johansson (SD) förslag till beslut och
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget
Beslut
*

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en
utredning om behov och placering av fritidsgårdar i tätorterna Dingle,
Hedekas och Hällevadsholm.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef kultur- och fritid
Enhetschef kultur- och fritid
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Sammanträdesdatum

2019-04-02
§ 14

Initiativärende från C – Angående kultur- och fritidsplanen
Sammanfattning
Lars-Göran Sunesson (C) inkom 2019-04-02 med ett initiativärende angående
kultur- och fritidsplanen som nämnden uppdrog förvaltningen att ta fram.
Beredning
Initiativ från Lars-Göran Sunesson (C)
Yrkande
Lars-Göran Sunesson (C): Jag yrkar att processen att ta fram en kultur- och
fritidsplan bland annat genomförs genom workshop/grupparbete med kultur- och
fritidsnämndens ledamöter, förslagsvis vid nästa sammanträde, innan planen
läggs fram för beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) yrkande och finner
att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsplanen ska tas fram
bland annat genom workshop/grupparbete med kultur- och fritidsnämndens
ledamöter innan planen läggs fram till beslut.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef kultur- och fritid
Enhetschef kultur- och fritid

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

