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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, tisdagen den 4 juni 2019 kl. 
13:00-15:30 

Beslutande Martin Svenberg Rödin (M), ordförande
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Martin Svenberg Rödin (M) 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 21 
 
Information från förvaltningen 
 
Sammanfattning     
 
Margareta Svensson-Hjort, enhetschef kultur- och fritid, informerar om vad som 
är aktuellt i förvaltningen. Bland annat om bibliotekets arbete med 
sommarboken, aktuella rekryteringar, fritidsgårdens arbete inför sommaren, 
kulturrundan, grejen med Munkedal och arbete med informationsskyltar. Hon 
informerar om ett samarbete för att få en 4.5 mil lång cykelled genom Bohuslän 
samt om att föreningsbidragen till övriga föreningar är beslutat om och att 
föreningarna fått besked om detta.   



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(6) 

Sammanträdesdatum 
2019-06-04 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 22    Dnr: KFN 2019-41 
 
Anmälan av delegationsbeslut  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över beslut fattade enligt kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 2019-01-23 § 3, beslut tagna under perioden 2019-01-01 till 
2019-05-15. 
 
Beredning  
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-07 
Delegationsförteckning 2019-01-01 till 2019-05-15 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
 

* Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Beslut 
 

* Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 23    Dnr: KFN 2019-19 
 
Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om att skapa ett enkelt 
regelverk gällande bidrag till föreningar som når högsta serien. 
 
Sammanfattning 
 
Fredrik Olsson (KD) inkom med motion 2019-02-10 till kommunstyrelsen att 
skapa ett enkelt regelverk gällande sponsring och bidrag till föreningar som når 
högsta serien i sin sport. 
 
Översyn av nuvarande regelverk och upprättande av nytt kopplat till sponsring. 
På uppdrag av Kultur – och fritidsnämnden pågår arbete med frågan inom 
förvaltningen. Motionen anses därmed besvarad. 
 
Beredning  
 
Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Beslut KF 2019-02-25, § 3 
Motion om principer för stöd till klubbar och föreningar i högsta serien 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då Kultur- och 
Fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med frågan. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då Kultur- och 
Fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen arbetar med frågan. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 24    Dnr: KFN 2019-20 
 
Kultur- och fritidsnämndens budget 2020 plan 2021-2022 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-05-07 att återremittera ärendet för 
att få fler konsekvensbeskrivna förslag. 
 
Nu har förvaltningen inkommit med nytt förslag till budget 2020, plan 2021-
2022. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-04-24 
Budgetskrivelse 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar.  

 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 

investeringsplan budget 2020 och planperioden 2021–2022. 

Protokollsanteckning 
 
Rolf Bjelm (S), Lene Matysiak (S) och Lars-Göran Sunesson (C) deltar inte i 
beslutet av ärendet.  
 
Beslut 
 

* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar.  

 
* Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 

investeringsplan budget 2020 och planperioden 2021–2022. 

Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

§ 25 
 
Workshop för kultur- och fritidsplan samt verksamhetsmål 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden arbetar med verksamhetsmålen och kultur och fritidsplanen genom att 
utföra en workshop där de använder sig av en metod som kallas effektkedjan. 


