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Tid
 

Fredagen den 31 maj, 2019, klockan 13.00 – 15.10 
  
Plats Hyltenäsrummet, kommunhuset 

 S Birgitta Andersson 
 C Frida Arnell 
 L Uno Johansson 
 M Ylva Höglund 
 M Magnus Lilliencrona 
   
   
   
   
Övriga närvarande  Ej tjänstgörande ersättare 
 S Andreas Augustsson 
 S Johan Hultén 
 C Belinda Sjöberg 
 M Anders Lilliestam 
 KD Martin Andersson 
   
   
   
 Tjänstemän 
 Christian Dahl Förvaltningschef § 52-55 
 Andreas Lybacken Enhetschef § 52-54 
 Niklas Gustenius Enhetschef  § 52-55 
 Maria Skarnehall Lövgren Utvecklingsledare § 52-54 
 Torbjörn Stockenborn Enhetschef § 52-54 
 Hanna Grunditz Svensson Ekonom § 52-54 
 Catarina Modin Nämndsekreterare § 52-55 
    
    
   
Utses att justera Ylva Höglund (M) 
  

 
Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 3 juni 2019, kl 16.00 

  
Underskrifter Sekreterare  § 52-55 
  Catarina Modin 

 Ordförande  

  Birgitta Andersson (S) 

   

 Justerande  
 Ylva Höglund (M) 
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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-05-31 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-06-04 

Datum för anslags  
nedtagande 2019-06-26 

Förvaringsplats för 
protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunhuset, Kinna 

 
Underskrift  

                           Catarina Modin 
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Innehållsförteckning    
 
Förändring av ärendelistan § 52 
 
Förvaltningschefen informerar  § 53 
 
Budget 2020-2023 § 54 
 
Frågor avseende avtal § 55 
 
________ 
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§ 52/2019 

Förändring av ärendelistan 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Följande ärenden utgår: 
 
- Avtal om uthyrning konferensanläggning Rydal 
- Redovisning av meddelanden 
- Redovisning av synpunkter 
- Redovisning av delegationsbeslut 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden föreslår att följande ärenden utgår: 
 
- Avtal om uthyrning konferensanläggning Rydal 
- Redovisning av meddelanden 
- Redovisning av sypunkter 
- Redovisning av delegationsbeslut 

Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 53/2019 

Förvaltningschef informerar 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschefen informerar om genomförda och pågående rekryteringar 
samt dess påverkan på bland annat anläggningsutredningen. Vidare informe-
ras om akut investeringsbehov i Fotskäls ishall. 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 
________ 
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§ 54/2019 Dnr 2019-23 041 

Budget 2020-2023 

 
Arbetsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan förslag till beslut. 
 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden skall i enlighet med Anvisning till budget 2020-
2023, som beslutades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-20, in-
komma med förslag till budget för kommande budgetår. Vid sidan av sedvan-
liga beskrivningar av grunduppdrag och omvärldsanalys samt Agenda 2030 
och analys av verksamhetens resultat i förhållande till andra kommuner, utgör 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i december 2018 utgångspunkt för nämn-
dernas budgetarbete. Ramarna för budget 2020 är därmed fastslagna och 
förutsatt att kommunens prognostiserade skatteintäkter för 2020 förblir oför-
ändrade finns inga ytterligare medel att fördela.  
 
Nya satsningar måste finansieras genom effektiviseringar och omprioritering-
ar. Fokus på nämndernas ekonomiska arbete ska i budgetprocessen ligga på 
att planera verksamheten inom ram och budgetunderlaget skall beskriva vilka 
förändringar/satsningar nämnden vidtagit – och hur dessa bidrar till nyttan för 
individ och samhälle.  

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad 16 maj 2019 samt framta-
get förslag till budget 2020-2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att god-
känna budget 2020-2023 i sin helhet i enlighet med förslaget.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därutöver kultur- och fritidsnämnden 
att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för alternativa driftsformer inom nämndens område och återredovisa detta i 
samband med delårsrapport 2019, samt att föreslå kommunstyrelsen att dela 
upp grunduppdraget Kultur-Fritid till Allmänkultur och Museum samt Fritid och 
Barn och unga. 

Dagens sammanträde 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet och att handlingarna 
kommer att kompletteras till nämndens sammanträde.  
Frågor ställs och får svar. 

Beslutsgång 
Orföranden föreslår att ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden 
utan förslag till beslut. 
 
Förslaget antas. 
 
________ 
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§ 55/2019  

Frågor avseende avtal 

Dagens sammanträde 
Magnus Lilliencrona (M) efterfrågar förvaltningens dokument avseende avtal. 
 
Ylva Höglund (M) ställer fråga angående avtalet om bevakningstjänster på 
biblioteket. 
 
Förvaltningschefen svarar på frågorna. 
 
Arbetsutskottet tar del av informationen. 
 
________ 
 

 
 
 
 


