
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 1(23)
 Kultur- och fritidsnämnden 
 2020-05-14 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan  

13.15 – 16.07 Ajournerat klockan 14.35 – 14.45, 15.16-15.26 

  
Beslutande S Birgitta Andersson  

 S Andreas Augustsson, §§ 45–57, kl. 13.15-15.55 

 S Johan Hultén 

 C Belinda Sjöberg  

 C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Linda Axelsson (C) 

 L Uno Johansson 

 M Ylva Höglund  

 M Anders Lilliestam tjänstgör för Magnus Lilliecrona (M) 

§§ 45–57 kl.13.15-15.50 

 KD Martin Andersson 

 SD Sara Lindwall ersätter Mats Nordfält (SD) 

 V  Karin Jageby 

   

   

  Tjänstepersoner 

  Rasmus Torngard, förvaltningschef   

  Henrik Yrlid, sekreterare 

  Hanna Grunditz-Svensson, ekonom § 46 

  Victor Bengtsson, praktikant  

Utses att justera Ylva Höglund  

  

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset Kinna  

den 19 maj klockan 14:00 

Underskrifter Sekreterare  §§ 45–58 

  Henrik Yrlid   

     

     

 Ordförande    

  Birgitta Andersson   

     

 Justerande    

  Ylva Höglund   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Kultur- och fritidsnämnden §§ 45–58 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-14 
 

Datum för anslags  
uppsättande 

 

2020-05-19 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2020-06-10 
 

 

 

Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Förändring av ärendelistan § 45 

  

Ekonomisk månadsrapport  § 46 

  

Utbetalning av stöd för offentligt kulturuppdrag 2020 med anledning § 47 

av covid-19  

  

Det ekonomiska läget för Badhuset Kaskad med anledning av § 48 

covid-19  

  

Stödåtgärder till föreningslivet i Marks kommun på grund av  § 49 

covid-19  

  

Uppdrag om översyn av bidragsregler med anledning av ansökan § 50 

från Funktionsrätt Mark  

  

Förbättrings- och arbetsmiljöåtgärder huvudbiblioteket i Kinna § 51 

  

Svar till Förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av  § 52 

beslut gällande utformning av ny verksamhet inom kultur- och  

fritidsnämndens område  

  

Loggboken över kultur- och fritidsnämndens ärenden § 53 

  

Meddelanden § 54 

  

Anmälan av delegationsbeslut § 55 

  

Synpunkter § 56 

  

Förvaltningschefen informerar § 57 

  

Övriga frågor § 58 
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 § 45/2020    

 Förändring av ärendelistan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Följande ärende tillförs ärendelistan: 
- Svar till Förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av beslut 

gällande utformning av ny verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens 
område. 

 
Förändring av ärendelistan: 
- Ärendet om det ekonomiska läget för Badhuset Kaskad med anledning av  
     covid-19 behandlas före stödåtgärder till föreningslivet i Marks  
     kommun på grund av covid-19. 
 

 Dagens sammanträde 

 Birgitta Andersson (S) föreslår att ärendet svar till Förvaltningsrätten i mål  
 angående laglighetsprövning av beslut gällande utformning av ny verksamhet    
 inom kultur- och fritidsnämndens område läggs till ärendelistan. 
 
 Martin Andersson (KD) föreslår att ärendelistan ändras med innebörden att      
 ärendet om det ekonomiska läget för Badhuset Kaskad med anledning av  
 covid-19 behandlas före ärendet stödåtgärder till föreningslivet i Marks  
 kommun på grund av covid-19. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt yrkandena och  

 finner att så sker. 

 

 __________ 
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 § 46/2020                 Dnr 2020–16 042 

 Ekonomisk månadsrapport 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden behandlar på varje sammanträde ärendet ekonomisk  

månadsrapport 

    Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

 

 Informationen noteras. 

  

 Förslaget antas.  

 ____________ 
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§ 47/2020                 Dnr 2019–8 805 

 Utbetalning av stöd för offentligt kulturuppdrag 2020 med anledning        
 av covid-19   

Kultur- och fritidsnämndens beslut  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utbetalning av beviljad summa för  
offentligt kulturuppdrag 2020 till berörda föreningar med överseende för de 
förändringar som covid-19 innebär för genomförande av undertecknade avtal. 
 

 Ärendet 

 Beslut om offentligt kulturuppdrag för 2020 togs av KFN december 2019. Sex  

 föreningar uppbär offentligt kulturuppdrag för 2020. Dessa är Föreläsningsföreningen i  

 Mark, Mark Big Band, Marks konstgrafiska Verkstad, Marks Konstgille, Sätila  

 Bygdegårdsförening och Föreningen Blåset.  

 Vid dags dato har fem av de sex föreningarna återkommit med underskrivna avtal,   

 därmed färdiga för utbetalning under normala förhållanden. 

 Vid kontakt med föreningarna framgår att uppdragen delvis eller inte alls kunnat  

 genomföras på grund av covid-19. Utbetalning av beviljade medel har ännu inte skett. 

 Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 22 april 2020. 

  

 Förvaltningens förslag till beslut 
 Förvaltningen förordar kultur- och fritidsnämnden att besluta om utbetalning av  
 beviljad summa för offentligt kulturuppdrag 2020 till berörda föreningar med  
 överseende för de förändringar som covid-19 innebär för genomförande av  
 undertecknade avtal.  

 Dagens sammanträde 

 Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utbetalning av beviljad summa för offentligt  

 kulturuppdrag 2020 till berörda föreningar med överseende för de förändringar som  

 covid-19 innebär för genomförande av undertecknade avtal. 

 

 Förslaget antas 
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           Expedieras till 

            Marks Konstgille  

            Marks Konstgrafiska Verkstad  

            Mark Big Band  

            Föreläsningsföreningen i Mark  

            Sätila Bygdegårdsförening  

            Föreningen Blåset 

 _____________ 
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 § 48/2020                 Dnr 2020–50 049 

 Det ekonomiska läget för Badhuset Kaskad med anledning covid-19 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamheten Kaskad ska fortgå  
enligt ursprunglig plan trots coronarelaterat prognosticerat underskott. 
 
Beslutet skickas för information till kommunstyrelsen. 
 

 Ärendet 

 Redogörelse av det ekonomiska läget för verksamheten Kaskad med anledning av  

 prognosticerat intäktsbortfall direkt kopplat till covid-19 situationen i Marks kommun 

 Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 28 april 2020. 

 

 Förvaltningens förslag till beslut 

        Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att besluta att  

         verksamheten Kaskad ska fortgå enligt ursprunglig plan trots coronarelaterat  

         prognosticerat underskott. 

 Beslutet skickas för information till kommunstyrelsen. 

 Dagens sammanträde 

 Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Förslag till beslut på sammanträdet 

 Eva Åberg Andersson (C) yrkar bifall till förslaget. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 

 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att verksamheten Kaskad ska fortgå enligt  

 ursprunglig plan trots coronarelaterat prognosticerat underskott. 

 Beslutet skickas för information till kommunstyrelsen. 

 Expedieras till 

           Kommunstyrelsen 

 

 ____________ 
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§ 49/2020                                            Dnr 2020–38 180 
 
Stödåtgärder till föreningslivet i Marks kommun på grund av covid-19 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 
 
1. Att följande stödåtgärder gäller bidragsberättigade föreningar. 
 
2. Att stödåtgärderna syftar till att mildra coronapandemins negativa  

ekonomiska effekter. 
 

3. Att stöd till verksamhet för barn- och unga mellan 7–25 år samt äldre 65 
plus prioriteras. 
 

4.  Att ingen hyra debiteras för kommunala bokningsbara anläggningar för 
     perioden mars, april, maj och juni 2020. Med kommunala anläggningar  
     avses gymnastiksalar, idrottshallar, utomhusidrottsanläggningar samt     
     klubb- och mötesrum som är tillgängliga för löpande uthyrning per timme. 
 
5.  Att gratis avbokning gäller, oavsett avbokningsregler, under mars, april,  
     maj och juni 2020. 
 
6.  Att lokalt och kommunalt aktivitetsstöd (LOK och AKO) garanteras samma  
     nivå som för 2019 om inte högre siffror presenteras för 2020.  
     Föreningarna rapporterar in som vanligt för 2020. 
  
7. Att ett covid-19 akutbidrag för föreningar som är drabbade av ekonomiskt  
    intäktsbortfall på grund av pandemins effekter införs. Föreningar med egna  
    anläggningar eller som hyr av annan part än kommunen och vilka bedriver  
    barn- och ungdomsverksamhet i åldrarna 7–25 år samt äldre 65 plus  
    prioriteras. Vid bedömning tas hänsyn till föreningens totala ekonomi.  
 
    Covid-19 akutbidrag hanteras enligt regelverk och upphör att gälla  
    efter beslut om utbetalt stöd, om inte nämnden beslutar om något annat.  
    Kostnad upp till 500 tkr belastar nämndens reserv med 200 tkr och del av  
    anläggnings- och underhållsbidragets budget med 300 tkr. Eventuellt  
    överskjutande kostnad medför ett underskott för nämnden. 
 
8.  Att ge dispens för sen inlämning av årliga handlingar i samband med att  
     årsmötet blir försenat. 
 
9.  Att ge anstånd med betalning av fakturor till kultur- och  
     fritidsförvaltningen. 
 
10. Att en tillfällig förändring av studieförbundens verksamhet år 2020 inte  
      ska utgöra underlag vid fördelning av de framtida kommunbidragen. 
 
11. Att förvaltningen ges i uppdrag att sprida informationen om beslutade  
      stödåtgärder till föreningslivet på lämpligt sätt, samt att även stödja  
      föreningslivet med aktuell information om eventuella statliga och/eller  
      andra stöd kopplade till Coronapandemin och som kan sökas av  
      föreningslivet. 
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Reservation 
Martin Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Pågående coronapandemi innebär stora påfrestningar för individ och samhälle, inte 

minst ekonomiskt. Vi har alla tvingats anpassa våra dagliga beteenden och vanor för att 

minska smittspridning. Såväl företag som föreningsliv och myndigheter har behövt för-

ändra sin verksamhet på ett ofta drastiskt sätt. Det kan antas att effekterna kommer 

vara långvariga, och det är i dagsläget svårt att bedöma deras omfattning. Det är där-

för viktigt att alla efter bästa förmåga bidrar till att mildra pandemins långsiktiga konse-

kvenser.  

Kommunen har som ambition att stödja föreningslivet, inte minst utifrån effekterna på 

folkhälsan och barns och ungdomars fritid. Med anledning av att covid-19 har drabbat 

föreningslivet, såväl nationellt som lokalt i Marks kommun behöver de bidragsberätti-

gade föreningarna i Mark utökat stöd. Grundat på rekommendationer från Regerings-

kansliet, Västra Götalandsregionen, Riksidrottsförbundet, Västra Götalands Bildningsför-

bund och Ideell Kulturallians har förvaltningen tagit fram förslag på åtgärder i syfte att 

bistå föreningslivet i Mark.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 29 april 2020. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

1. Att följande stödåtgärder gäller bidragsberättigade föreningar. 

2. Att stödåtgärderna syftar till att mildra coronapandemins negativa ekonomiska effek-

ter 

3. Att stöd till verksamhet för barn- och unga mellan 7–25 år prioriteras 

4. Att ingen hyra debiteras för kommunala bokningsbara anläggningar för perioden 

mars, april, maj och juni 2020. Med kommunala anläggningar avses gymnastiksalar, id-

rottshallar, utomhusidrottsanläggningar samt klubb- och mötesrum som är tillgängliga 

för löpande uthyrning per timme. 

5. Att gratis avbokning gäller, oavsett avbokningsregler, under mars, april, maj och juni 

2020. 

6. Att lokalt och kommunalt aktivitetsstöd (LOK och AKO) garanteras samma nivå som 

för 2019 om inte högre siffror presenteras för 2020. Föreningarna rapporterar in som 

vanligt för 2020.  

7. Att ett covid-19 akutbidrag för föreningar som är drabbade av ekonomiskt intäkts-

bortfall på grund av pandemins effekter införs. Föreningar med egna anläggningar eller 

som hyr av annan part än kommunen och vilka bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
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i åldrarna 7–25 år prioriteras.  Vid bedömning tas hänsyn till föreningens totala eko-

nomi.  

Covid-19 akutbidrag hanteras enligt bilagt regelverk och upphör att gälla efter beslut 

om utbetalt stöd, om inte nämnden beslutar om något annat. Kostnad upp till 500 tkr 

belastar nämndens reserv med 200 tkr och del av anläggnings- och underhållsbidragets 

budget med 300 tkr. Eventuellt överskjutande kostnad medför ett underskott för nämn-

den. 

8. Att ge dispens för sen inlämning av årliga handlingar i samband med att årsmötet 

blir försenat. 

9. Att ge anstånd med betalning av fakturor till kultur- och fritidsförvaltningen. 

10. Att en tillfällig förändring av studieförbundens verksamhet år 2020 inte ska utgöra 

underlag vid fördelning av de framtida kommunbidragen. 

11. Att förvaltningen ges i uppdrag att sprida informationen om beslutade stödåtgärder 

till föreningslivet på lämpligt sätt, samt att även stödja föreningslivet med aktuell in-

formation om eventuella statliga och/eller andra stöd kopplade till Coronapandemin och 

som kan sökas av föreningslivet. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Åberg Andersson (C) yrkar att orden ” samt äldre 65 plus” läggs till i punkt 
3 och 7 i förslaget till stödåtgärder. 
 
Karin Jageby (V) yrkar bifall till Eva Åberg Anderssons (C) förslag.   

 
Martin Andersson (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för 
ny beredning. 

Beslutsgång 

Beslutsgång 1 

Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om ärendet ska återremitteras till  

förvaltningen för ny beredning eller avgöras på dagens sammanträde och finner att 

ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

 
Beslutsgång 2 
Ordföranden föreslår följande: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar: 

1. Att följande stödåtgärder gäller bidragsberättigade föreningar. 



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 12(23) 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-14 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

2. Att stödåtgärderna syftar till att mildra coronapandemins negativa ekonomiska effek-

ter 

3. Att stöd till verksamhet för barn- och unga mellan 7–25 år samt äldre 65 plus  

        prioriteras 

4. Att ingen hyra debiteras för kommunala bokningsbara anläggningar för perioden 

mars, april, maj och juni 2020. Med kommunala anläggningar avses gymnastiksalar, id-

rottshallar, utomhusidrottsanläggningar samt klubb- och mötesrum som är tillgängliga 

för löpande uthyrning per timme. 

5. Att gratis avbokning gäller, oavsett avbokningsregler, under mars, april, maj och juni 

2020. 

6. Att lokalt och kommunalt aktivitetsstöd (LOK och AKO) garanteras samma nivå som 

för 2019 om inte högre siffror presenteras för 2020. Föreningarna rapporterar in som 

vanligt för 2020.  

7. Att ett covid-19 akutbidrag för föreningar som är drabbade av ekonomiskt intäkts-

bortfall på grund av pandemins effekter införs. Föreningar med egna anläggningar eller 

som hyr av annan part än kommunen och vilka bedriver barn- och ungdomsverksamhet 

i åldrarna 7–25 år samt äldre 65 plus prioriteras.  Vid bedömning tas hänsyn till före-

ningens totala ekonomi.  

Covid-19 akutbidrag hanteras enligt regelverk och upphör att gälla efter beslut om ut-

betalt stöd, om inte nämnden beslutar om något annat. Kostnad upp till 500 tkr belas-

tar nämndens reserv med 200 tkr och del av anläggnings- och underhållsbidragets bud-

get med 300 tkr. Eventuellt överskjutande kostnad medför ett underskott för nämnden. 

8. Att ge dispens för sen inlämning av årliga handlingar i samband med att årsmötet 

blir försenat. 

9. Att ge anstånd med betalning av fakturor till kultur- och fritidsförvaltningen. 

10. Att en tillfällig förändring av studieförbundens verksamhet år 2020 inte ska utgöra 

underlag vid fördelning av de framtida kommunbidragen. 

11. Att förvaltningen ges i uppdrag att sprida informationen om beslutade stödåtgärder 

till föreningslivet på lämpligt sätt, samt att även stödja föreningslivet med aktuell in-

formation om eventuella statliga och/eller andra stöd kopplade till Coronapandemin och 

som kan sökas av föreningslivet. 

Förslaget antas 

 
          Reservation 
          Martin Andersson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Expedieras till 

          Kommunstyrelsen 

_____________ 
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§ 50/2020                 Dnr 2020–31 048 

 Uppdrag om översyn av bidragsregler med anledning av ansökan från  
 Funktionsrätt Mark 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda  
förutsättningarna för att så kallade paraplyorganisationer ska kunna erhålla  
föreningsbidrag. 
 

 Ärendet 

 I september 2019 inkom en skrivelse till kommunstyrelsen från föreningen  
 Funktionsrätt Mark. Föreningen är en paraplyorganisation för åtta stycken  
 funktionshinderföreningar i Mark och föreningen önskar att kommunens bidragsregler   
 ska revideras så att även paraplyorganisationer ska kunna söka föreningsbidrag.  
 Skrivelsen har i mars 2020 överlämnats till kultur- och fritidsnämnden då nämnden  
 beslutar om bidragsregler. 

 Ärendets behandling 

 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 21 april 2020. 

  

 Förvaltningens förslag till beslut 
        Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att   
        så kallade paraplyorganisationer ska kunna erhålla föreningsbidrag. 

 Dagens sammanträde 

 Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet.  

 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden föreslår följande: 
 
           Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att   
          så kallade paraplyorganisationer ska kunna erhålla föreningsbidrag.     

 Förslaget antas 

 Expedieras till 

             Funktionsrätt Mark  

 _____________ 
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§ 51/2020                 Dnr 2020–44 881 

Förbättrings- och arbetsmiljöåtgärder huvudbiblioteket i Kinna 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beställer en förstudie av teknik- och  
servicenämnden att gå vidare med de presenterade förslag av ombyggnation 
och en kostnadsbeskrivning av desamma. 
 

Ärendet 

  Under 2018 – 2019 drabbades många bibliotek runt om i Sverige av trenden att  

  grupper av ungdomar började använda sig av biblioteket som ett uppehålls- och  

  vardagsrum. Kinna huvudbibliotek är inget undantag och kulminerade under  

  vårvintern 2019. Både foajén och gemensamma toaletter i anslutning till biblioteket  

  användes som samlingsplats och ett ställe där misstänkt brottslig verksamhet av  

  olika slag observerats. Även inne i biblioteksrummet tog man ytor i besittning och  

  uppträdde inte sällan både störande och hotfullt mot övriga besökare och  

  bibliotekspersonal. Det förekom också stölder av flera datorer och en förstärkare under         

  nämnda tid.  

        Kinna huvudbiblioteks befintliga lokaler behöver åtgärdas för att bli ändamålsenliga  

        efter de behov som identifierats och lagar som finns. Bibliotekets behov av åtgärder  

        beträffande säkerhet och överblick sammanfaller med det arbete som pågår kring  

        implementering av barnkonventionen, där det har konstaterats att det finns brister i   

        fördelningen av biblioteksrummet. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 20 april 2020: 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beställer en förstudie av teknik- 

och serviceförvaltningen att gå vidare med de presenterade förslag av ombyggnation 

och en kostnadsbeskrivning av desamma.  

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

 
Kultur- och fritidsnämnden beställer en förstudie av teknik- och servicenämnden att gå 
vidare med de presenterade förslag av ombyggnation och en kostnadsbeskrivning av 
desamma. 

Förslaget antas. 
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Expedieras till 

Teknik- och servicenämnden 

_____________ 
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§ 52/2020                 Dnr 2020–51 108 

Svar till Förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av 
beslut gällande utformning av ny verksamhet inom kultur- och  
fritidsnämndens område 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Svaret, daterat den 12 maj 2020, översänds som kommunens svar till För-
valtningsrätten i Jönköping. 
 
Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar sig mot beslutet 
 

Ärendet 
Arthur Thiry har överklagat kultur- och fritidsnämndens beslut den 8 april 2020, § 32, i 

ärendet gällande utformning av ny verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens 

område. Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att svara i målet senast den 20 maj 

2020. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande är daterad den 13 maj 2020: 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Svaret, daterat den 12 maj 2020, översänds som kommunens svar till Förvaltningsrät-
ten i Jönköping. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Karin Jageby (V) yrkar att förslaget till svar avslås. 

 

Birgitta Andersson (S) yrkar att förslaget till svar bifalles.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller eller avslår förslaget till svar 

och finner att det bifalles. 

 
Reservation 
Karin Jageby (V) reserverar mot beslutet 

Expedieras till  

Förvaltningsrätten i Jönköping 
_____________ 
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 § 53/2020                 Dnr 2020–34 004 

 Loggboken över kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har på sitt sammanträde den 8 april 2020 § 35 beslutat att 

lägga till punkten loggboken över kultur- och fritidsnämndens ärenden som en stående 

punkten på nämndens ärendelista. Loggboken innehåller den 7 maj 2020 27 stycken 

ärenden som antingen inkommit eller upprättats av kultur- och fritidsnämnden. 

Dagens sammanträde 

Nämndsekreterare Henrik Yrlid redogör för ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om informationen kan läggas till handlingarna och finner att så 

sker. 
_____________ 
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 § 54/2020                  

 Meddelanden 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 
 

 Ärendet 

 Följande meddelanden har inkommit:  

  

A) KS § 52/2020 Nämndernas arbete med budgetunderlag 2021–2024 

 

B) Ansökan från IFK Örby 

 
C) Skrivelse från Horreds Nya Bygdegårdsförening 

Beslutsgång 

 Ordföranden frågar om meddelandena kan läggas till handlingarna och finner att så 

sker. 

______________ 
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§ 55/2020                  

 Anmälan av delegationsbeslut 

 Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

 a)   Dnr 2020–43 805 

 

 Delegationsbeslut- Förlängd beviljningstid 

 

 

 _______________ 
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 § 56/2020                 Dnr 2020-17 809 

 Synpunkter 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Redovisning av synpunkterna läggs till handlingarna 
 

 Ärendet 

 Följande synpunkterna redovisa:  

 

a) Öppethållande av Kaskad 

 

b) Café Mos strand 

 
c) Automatisk avstängning av datorer 

 

 Beslutsgång 

 Ordförande frågar om redovisningen kan läggas till handlingarna och finner att så sker. 

 _____________ 
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§ 57/2020                 Dnr  

 Förvaltningschefen informerar 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Informationen noteras. 
 

 Dagens sammanträde 

 Förvaltningschef Rasmus Torngard redogör för aktuella frågor från kultur- och  

 fritidsförvaltningen. Bland annat informerar han om: 

- Kultur- och fritidsförvaltningens hantering av covid-19 

- Aktuell sjukfrånvaro på förvaltningen 

- Aktuella ärenden som förvaltningen arbetar med. 

- Genomgång av nationella styrdokument som berör kultur- och fritidsförvaltning-

ens verksamhet. 

    

 Kultur- och fritidsförvaltningens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. 

 Beslutsgång 

 Ordföranden tackar för informationen och frågar om den kan noteras och finner att  

 så sker. 

 ____________ 
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§ 58/2020                  

Övriga frågor 

 

Belinda Sjöberg (C) frågar vad förvaltningen har för planer vad gäller bemanningen av 

Backagårdsbadet till sommaren? 

 

Förvaltningschef Rasmus Torngard svarar på frågan. 

 

Birgitta Andersson (S) frågar om hur schemaläggningen för personalen på Öppen Ung 

ser ut till sommaren? 

 

Förvaltningschef Rasmus Torngard svarar på frågan. 

 

____________ 

 

 


