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§ 75

2021-09-23

Verksamhetsinformation

Dnr KOF 2021-37
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ida Åberg hälsas välkommen som ny sekreterare i nämnden.
2. Övrig information noteras.
Ärende
Karin Olanders informerar om covidläget inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde, påverkan på nämndens verksamheter under en period av
dödligt våld och skjutningar, samt lednings- och samordningsmodell och
processen för att etablera struktur för att motverka segregationens negativa
effekter inom ramen för kommunens insatser mot segregation. Karin Olanders
redogör för konkreta delar i en åtgärdsplan mot segregation som berör kulturoch fritidsnämnden och samordning med övriga delar i kommunen och andra
myndigheter.
Truels Olin presenterar en sammanställning av aktiviteter under sommaren
2021. Lars-Ove Östensson informerar om aktiviteter vid ateljé passagen och
Gamla Linköping, Anders Johansson om lägerverksamhet inom kulturskolan,
Andreas Hagström om föreningsaktiviteter främst inom idrottslivet, samt Marie
Sääf om aktiviteter vid närbibliotek och mobila biblioteketet den så kallade
pop-up cykeln.
Viktoria Wisén informerar om UngPuls verksamheter: områdesarbete, ungt
ledarskap och systrar.
Malin Forsling-Parborg reogör för resultatet av en nationell granskning av all
verksamhet i studieförbund 2017-2019 och vad som framkom för Linköpings
del.
Ida Åberg presenterar sig som ny nämndsekreterare i kultur- och
fritidsnämnden.
__________
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§ 76

2021-09-23

Upphävande av beslut 2020-05-08 avseende
stängda offentliga sammanträden

Dnr KOF 2020-82
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är offentliga från och med
2021-10-01.
Ärende
I Reglemente för Linköpings kommun står det att nämnden får besluta om
nämndens sammanträden ska vara offentliga.
Med anledning av dåvarande coronasituation och restriktioner beslutade kulturoch fritidsnämnden 2020-05-08, KOF § 40, att nämndens sammanträden inte
skulle vara offentliga med hänsyn till risk för allmän smittspridning av covid19, samt att beslutet skulle gälla tills vidare. Regeringen meddelade 2021-0907 om att flera av restriktionerna som införts för att minska smittspridningen
planeras att avvecklas från och med 2021-09-29. Bland restriktionerna som tas
bort återfinns bland annat att:
- Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas
bort.
Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv
återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna
hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
Med anledning av att flera av restriktionerna planeras att upphöra 2021-09-29
föreslås kultur- och fritidsnämnden besluta att nämndens sammanträden blir
offentliga från och med 2021-10-01. Kultur- och fritidsnämndens
sammanträden planeras från och med oktober 2021 även vara fysiska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämnden - offentliga sammanträden från
och med 2021-10-01
__________
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§ 77

2021-09-23

Handlingsplan för Linköpings kommuns
kulturpolitiska program, I samtiden för framtiden,
beslut om remiss

Dnr KOF 2021-58
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Remissförslaget avseende handlingsplanen för Linköpings kommuns
kulturpolitiska program godkänns.
2. Remissförslaget skickas till angivna instanser enligt tjänsteskrivelsens
bilaga.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
nämnden med förslag på handlingsplan för Linköpings kommuns
Kulturpolitiska program i februari 2022.
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23, § 162 att fastställa Linköpings
kommuns kulturpolitiska program. Det kulturpolitiska programmet är ett
kommunövergripande styrdokument och omfattar samtliga nämnder,
förvaltningar och bolag utifrån respektive uppdrag och ansvarsområden.
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan till
det kulturpolitiska programmet. Handlingsplanen är ett led i
implementeringsarbetet med det kulturpolitiska programmet. I handlingsplanen
finns åtgärdsområden tillhörande fem övergripande fokusområden som
återfinns i det kulturpolitiska programmet. Till respektive åtgärdsområde finns
det tillhörande insatser/aktiviteter. I handlingsplanen återfinns även ansvarig
nämnd eller bolag för genomförandet av insatserna, samverkansparters, samt
tidplan för när insatserna ska vara genomförda.
Under våren 2021 har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med framtagande
av ett remissförslag avseende handlingsplanen. Framtagandet av
remissförslaget har skett i samverkan med berörda förvaltningar och bolag, där
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänstepersoner har haft dialogsamtal med
representanter från förvaltningarna och bolagen. Vidare har kultur- och
fritidsnämndens presidium deltagit i beredningsarbetet med framtagandet av
remissförslaget. Då handlingsplanen ska omfatta hela kommunkoncernen
behöver handlingsplanen skickas ut som remiss till berörda nämnder och bolag
innan den antas i kultur- och fritidsnämnden. Det framtagna remissförslaget
avseende handlingsplan för det kulturpolitiska programmet återfinns som
bilaga till tjänsteskrivelsen.
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Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna framtaget remissförslag
avseende handlingsplan för det kulturpolitiska programmet.
Malin Forsling-Parborg och Elisabeth Asp föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingsplan kulturpolitiska programmet I samtiden, för
framtiden 2021-09-17
Bilaga 1 – Remissförslag Handlingsplan för kulturpolitiskt program
Bilaga 2 – Remissinstanser
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Äldrenämnden
Social- och omsorgsnämnden
Visit Linköping o Co
Stångåstaden AB
Lejonfastigheter AB
Sanktkors Fastighets AB
Region Östergötland
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§ 78

2021-09-23

Byggnadsföreningen Hemmet Bestorp Uppdragsstöd 2021

Dnr KOF 2021-107
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Byggnadsföreningen Hemmet Bestorp beviljas 200 000 kronor i
uppdragsstöd avseende Eklunda Bio.
Ärende
Under våren har förvaltningen fört dialog med Byggnadsföreningen Hemmet
Bestorp i syfte att skapa en kontinuitet avseende verksamheten Eklunda
Bio. Eklunda Bio erbjuder kommuninvånare på landsbygden kulturutbud i
form av opera, balett, film, konst, teater och musik.
Syftet med uppdragsstödet är att använda den spetskompetens som finns hos
lokala aktörer för att bredda och fördjupa det utåtriktade kultur- och
fritidsutbudet i Linköpings kommun, i enlighet med målen i kultur- och
fritidsnämndens internbudget för 2021.
I enlighet med det kulturpolitiska programmet kopplas föreningens arbete,
verksamhet och lokal till de fem fokusområdena:
- genom att vara en mötesplats för kultur ute på landsbygden (3.1)erbjuda
upplevelser och utövande inom kultur till alla åldrar (3.2)
- verka för att skapa förutsättningar för lokala kulturaktör (3.3)
- genom lokalt, regionalt, nationellt och internationellt utbud erbjuda en
mångfald av kulturyttringar (3.4)
- genom att verka på landsbygden och digitalt visa kulturutbud direktsänt
stärka kulturens roll idag och i framtiden (3.5)
Kultur- och fritidsnämnden föreslås tilldela föreningen 200 000 kronor i
uppdragsstöd för verksamheten Eklunda Bio.
Yrkanden
Niklas Nåbo (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppdragsstöd Byggnadsföreningen Hemmet Bestorp 2021
Överenskommelse om uppdragsstöd till Byggnadsföreningen Hemmet Bestorp
__________
Beslutet skickas till:
Byggnadsföreningen Hemmet Bestorp

Ordförandens signatur
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§ 79

2021-09-23

Östergötlands Museum - framställan om äskanden

Dnr KOF 2021-143
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Östergötlands museums äskande om medel för 2022 till museets
basverksamhet om 1 720 000 kronor avslås.
2. Östergötlands museums äskande om medel till fastighetsförvaltning av
museibyggnaden om 600 000 - 1000 000 kronor per år från och med
2023 avslås.
3. Östergötlands museums äskande om kreditgaranti för större
investeringar i underhåll om 10 miljoner kronor avslås.
Jäv
Mats Johansson (S) och Elisabeth Gustafsson (S) deltar inte i handläggningen
av ärendet på grund av jäv.
Reservationer
Ledamöter och tjänstgörande ersättare för socialdemokraterna och miljöpartiet
reserverar sig mot beslutsförslag 1 och 2 till förmån för sitt gemensamma
yrkande medföljande motivering:
"Vi delar inte den borgerliga alliansen och Sverigedemokraternas beslut att
Östergötlands museum ska få avslag på sina äskanden om mer medel till
basverksamheten och till extern fastighetsskötsel.
Museet ska snart öppna i nyrenoverade lokaler efter en lång tids stängning.
Museet har till slut, tillsammans med huvudmännen, tagit tag i flera decenniers
uppskjutna behov av mer omfattande renovering och investeringar i
fastigheterna. Vi ser mycket fram emot öppningen och det känns därför mycket
märkligt att museet ska tvingas höja sina avgifter för att få in de resurser man
behöver. Avgifter för barn och kraftigt höjda avgifter för vuxna går tvärs emot
vår syn på kulturens tillgänglighet för medborgarna. Avgifterna segregerar och
stänger ute de som inte har råd att besöka museet, särskilt barnfamiljer drabbas
hårt.
Att museet nu äntligen genomfört en efterlängtad och sedan länge efterfrågad
renovering är mycket glädjande. Orsaken till den tidigare situationen var en
lång tids bristande underhåll och underlåtenhet från huvudmännen att ta tag i
problem och se behoven. Det blir därför också märkligt att inte bifalla museets
äskande om mer medel till fastighetsförvaltning. Risken finns att museet
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långsiktigt hamnar i en liknande situation igen om inte fastighetsförvaltningen
förbättras.
Att som Alliansen gör, hänvisa till rådande budget, blir konstigt. Vi i S och Mp
anser att Kultur- och fritidsnämnden ska äska pengar hos KS så att
Östergötlands museum slipper höja entréavgifterna och är garanterade en god
fastighetsförvaltning."
Ärende
Östergötlands museum inkom under början av juni 2021 med ett formellt
äskande om medel till stiftelsens huvudmän Region Östergötland och
Linköpings kommun. Äskandet från Östergötlands museum består av tre delar,
vilka är följande:
- Äskanden om medel för att finansiera basuppdraget om 4 miljoner kronor för
2022, vilket innebär en resursförstärkning om 2 280 000 kronor per år från
Region Östergötland och 1 720 000 kronor per år för Linköpings kommun.
- Framtida behov kopplade till hållbar fastighetsförvaltning av
museibyggnaden om 600 000 - 1000 000 kronor per år från och med 2023.
- Kreditgaranti för större investeringar i underhåll om 10 miljoner kronor.
Äskandet om medel för att finansiera basuppdraget om 4 miljoner kronor för
2022, varav 1 720 000 kronor per år från Linköpings kommun, är en
ambitionsökning från Östergötlands museum. Hanteringen av museet äskande
av basuppdraget för år 2022 behöver ske i kultur- och fritidsnämndens
internbudget för 2022. Arbetet med kommunens budgetprocess för 2022 är
långt framskriden och Kultur- och fritidsförvaltningen ser därför inte att det
finns möjlighet och utrymme att hantera museets äskande för att finansiera
basuppdraget 2022. Hantering av museet äskande för finansiering av
basuppdraget kan därför ske tidigast i samband med nämndens internbudget
2023.
Gällande äskandet av hållbar fastighetsförvaltning av museibyggnaden om
600 000 -1000 000 kronor per år från och med 2023 ska denna tjänst
finansieras inom museets budgetram. I samband med tillskott från stiftarna
(Region Östergötland och Linköpings kommun) för renovering av
museibyggnaden som börjades 2019 tydliggjordes det att museet måste skaffa
sig kompetens för att vårda och förvalta museibyggnaden. Gällande
Östergötlands museums äskade om utställande av kreditgaranti för större
investeringar i underhåll om 10 miljoner kronor, så innebär Linköpings
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kommuns finanspolicy att kreditgarantier generellt inte medges för andra än av
kommunens helägda bolag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden avslå
samtliga tre äskanden från Östergötlands museum.
Yrkanden
Niklas Nåbo (S) och Anna Gustafsson (MP) yrkar avslag på
förvaltningens beslutsförslag 1 och 2 och bifall till beslutsförslag 3. Niklas
Nåbo (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden begär extra anslag från
kommunstyrelsen för att finansiera begärda äskanden.
Gustaf Appelberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsordning
Proposition ställs på förvaltningens förslag till beslutsförslag 1 respektive
Niklas Nåbos (S) och Anna Johanssons (MP) yrkande om att avslå förslaget
och bifalla äskandet. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Proposition ställs därefter på förvaltningens förslag till beslutsförslag 2
respektive Niklas Nåbos (S) och Anna Johanssons (MP) yrkande om att avslå
förslaget och bifalla äskandet. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Nämnden beslutar därefter enligt förvaltningens beslutsförslag 3.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Östergötlands Museum - framställan om äskanden
Bilaga - Framställan om äskanden för Östergötlands museum
__________
Beslutet skickas till:
Östergötlands museum
Region Östergötland
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§ 80

2021-09-23

Angående tidigarelagd byggstart för
Fredriksbergshallen- svar på nämndinitiativ (S)

Dnr KOF 2021-123
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Nämndinitiativet besvaras med hänvisning till det utredningsuppdrag
om nya idrottshallar som planeras att behandlas på kultur- och
fritidsnämndens sammanträde i september 2021.
Ärende
Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S) och Mats Johansson (S) inkom i maj
2021 med ett nämndinitiativ angående tidigarelagd byggstart för
Fredriksbergshallen. Bakgrunden till nämndinitiativet är den aktuella bristen på
fullstora och verksamhetsanpassade idrottshallar i Linköping.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrog den 20 maj 2021, § 64, att uppdra till
kultur- och fritidsdirektören att bereda ärendet och återkomma till kultur- och
fritidsnämnden med förslag till beslut.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer till kultur- och fritidsnämndens
sammanträde i september 2021 föreslå nämnden att uppdra åt kultur- och
fritidsförvaltningen att, i samråd med berörda förvaltningar och
Lejonfastigheter AB, utreda möjligheter och förutsättningar att bygga fullstora
idrottshallar i bland annat Ekholmen. Vidare föreslås kultur- och
fritidsförvaltningen få i uppdraga att återkomma med förslag på
inriktningsbeslut.
Nämndinitiativet föreslås besvaras med hänvisning till aktuellt
utredningsuppdrag som planeras att beslutas på kultur- och fritidsnämndens
sammanträde i september 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Svar på nämndinitiativ (S) – Angående tidigarelagd
byggstart för Fredriksbergshallen, 2021-09-06
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

12 (22)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden

§ 81

2021-09-23

Idrottshallar - utredningsbeslut

Dnr KOF 2021-126
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att, i samråd med
berörda förvaltningar och Lejonfastigheter AB, utreda möjligheter och
förutsättningar att bygga fullstora idrottshallar i Ekholmen, Linghem,
Ljungsbro, Ekängen och Djurgården, under förutsättning att kulturoch fritidsnämnden får ett utredningsuppdrag av kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
kultur- och fritidsnämnden med förslag på inriktningsbeslut.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samråd med berörda
förvaltningar och Lejonfastigheter AB, utreda möjligheter och
förutsättningar till fullstora idrottshallar i Ekholmen, Linghem, Ljungsbro,
Ekängen och Djurgården.
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på inriktningsbeslut.
Ärende
I Ekholmen, Ekängen och Linghem pågår detaljplanering för att möjliggöra
exploatering av både bostäder och kommunal service. I samtliga stadsdelar
planeras det för nya F-6 skolor. Det pågår också detaljplanering av den helt nya
stadsdelen Djurgården som förutom bostäder kommer innehålla både skolor,
omsorgsboende och idrottsanläggningar.
Det finns idag ett stort behov av fullstora och verksamhetsanpassade
idrottshallar i Linköping. I samband med byggnation av nya skolor i de
aktuella stadsdelarna föreslås att de idrottshallar som byggs i anslutning till
skolorna, utöver skolornas krav även beaktar föreningsidrottens krav och behov
för bästa möjliga samnyttjande.
Utifrån en ökad befolkningsmängd, byggnation av nya bostäder, nya skolor
samt befintligt och kommande behov av verksamhetsanpassade idrottshallar
föreslås kultur- och fritidsförvaltningen få i uppdrag att, i samråd med berörda
förvaltningar och Lejonfastigheter AB, utreda förutsättningarna för byggnation
av fullstora idrottshallar i Ekholmen, Ljungsbro, Ekängen, Linghem och
Djurgården.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2021-09-23

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Nya idrottshallar i Ekholmen, Linghem, Ljungsbro, Ekängen
och Djurgården, utredningsbeslut, 2021-09-09
Bilaga – Underlag utredningsbeslut – nya idrottshallar i Ekholmen, Linghem,
Ljungsbro, Ekängen och Djurgården
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 82

2021-09-23

Ryd Motionscentrum, utvecklingsuppdrag

Dnr KOF 2019-206
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utredningen om förslag på utveckling av Ryd Motionscentrum
noteras.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i september 2019 (KOF 2019-09-26 §
115) att uppdra till Kultur- och fritidsförvaltningen att utreda förutsättningar
för att utveckla Ryd Motionscentrum. En utveckling av Ryd Motionscentrum
finns också med som aktiviteter i Kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhetsplan för 2021 och i handlingsplanen för implementering av det
idrottspolitiska programmet.
För att göra Ryd Motionscentrum mer attraktivt, tryggt och inbjudande föreslås
ett antal åtgärder för att lyfta området så det blir en plats som skapar
förutsättningar och möjligheter till olika typer av fysisk aktivitet, lek, motion
och rekreation för flera olika målgrupper.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås notera förslaget på utveckling av Ryd
Motionscentrum.
Protokollsanteckningar
Miljöpartiet lämnar följande anteckning till protokollet:
"Miljöpartiet ser med glädje fram emot att Ryds motionscentrum rustas upp
enligt förslaget. Redan inför valet 2018 är detta en fråga som Miljöpartiet drivit
hårt och i januari 2019 lämnade vi in en motion på ämnet. Nu är vi otroligt
glada att detta arbete drar igång på allvar."
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ryd Motionscentrum – förslag på utveckling, 2021-05-24
Ryd Motionscentrum – en mötesplats för friluftsliv, lek, motion, rekreation och
fysisk aktivitet genom hela livet
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 83

2021-09-23

Månadsuppföljning per den 31 maj

Dnr KOF 2020-93
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Månadsrapporten för maj 2021 noteras.
Ärende
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 2
miljoner kronor. Den främsta orsaken till överskottet är att verksamhet skjutits
fram och planeras att genomföras under årets resterande månader. Utfallet för
helåret 2021 prognostiseras enligt tilldelad budgetram. Den ekonomiska
påverkan av coronapandemin är fortsatt svår att uppskatta för helåret.
Bedömningen är att nämnden ska kunna hantera detta inom sin budgetram,
dock kan en omfördelningar mellan budgetposter bli aktuell framöver.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens månadsrapport maj 2021
Kultur- och fritidsnämndenes månadsrapport maj 2021
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 84

2021-09-23

Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för
helår 2021, samt fastställande av avgifter för tre
nya anläggningar

Dnr KOF 2020-93
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Delårsrapporten per den 31 augusti 2021 med prognos för helår 2021
godkänns.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
3. Avgifterna för nämndens tre nya anläggningar godkänns från och med
2021-09-23.
4. Denna paragraf ska omedelbart justeras.
Ärende
För helåret 2021 bedöms två av nämndens mål uppnås (inom
målområde Samhälle och Medarbetare), sex mål delvis uppnås och ett mål inte
uppnås. Nämndmålet som inte bedöms uppnås är Framgångsrikt chef- och
ledarskap, som återfinns inom målområde Medarbetare. Den ekonomiska
uppföljningen säkerställer dock att resurserna har använts ändamålsenligt och
effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.
Nämnden redovisar för perioden till och med augusti en positiv
budgetavvikelse om 4,5 miljoner kronor, varav 100 tusen kronor återfinns i
nämndens verksamhet och 4,4 miljoner kronor hos nämndens resultatenheter.
Prognosen för helåret visar på ett resultat i nivå med tilldelad budgetram.
Kultur- och fritidsnämnden har för 2021 tilldelats en total investeringsram om
cirka 47 miljoner kronor. Under året beräknas nämnden genomföra
investeringar på cirka 33 miljoner kronor. Resterande medel kommer begäras
överflyttade till 2022 i samband med bokslutet för 2021.
Från och med hösten 2021 är tre nya anläggningar i drift och avgifterna för
dessa föreslås bli enligt följande:
Vist idrottshall:
kr/timme

Träning 140 kr/timme

Match/arrangemang 265

Wahlbeckshallen:
kr/timme

Träning 180 kr/timme

Match/arrangemang 265

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Ljungsbro konstgräsplan: Vinterfotboll 300 kr/timme Sommarfotboll 200
kr/timme
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår
2021, 2021-09-21
Bilaga: Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021
Bilaga 1: Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan
2021
Bilaga 2: Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti
2021
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 85

2021-09-23

Sammanträdesplan Kultur- och fritidsnämnden
2022

Dnr KOF 2021-184
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Sammanträdesplan för 2022 godkänns.
Ärende
Förslag till sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämndens sammanträden
och ärendeberedning (presidiemöte) har tagits fram för år 2022.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås sammanträda nio gånger under 2022.
Januari, juli och augusti är mötesfritt.
Nedanstående datum föreslås för nämndens sammanträden 2022.
Torsdag 17 februari
Torsdag 17 mars
Torsdag 21 april
Torsdag 19 maj
Torsdag 16 juni
Torsdag 22 september
Torsdag 27 oktober
Torsdag 24 november
Torsdag 15 december
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Sammanträdesplan kultur- och fritidsnämnden 2022
Bilaga: Sammanträdesplan KFN 2022
__________
Beslutet skickas till:
Kommunkansli (KLF)

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 86

2021-09-23

Delegationsbeslut, anmälan

Dnr KOF 2021-41
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Delegationsbesluten noteras.
Ärende
Delegationsbesluten har fattats i enlighet med kultur- och fritidsnämndens
delegationsordning. Följande delegationsbeslut har fattats:
Diarienumme
r

Datum

Ärende

KOF 2021-16 2021-0501 – 202108-31

Delegationsbeslut B:1, Arrangemangsstöd
till enstaka arrangemang 2021 maj-augusti

KOF 2021-16 2021-0608 – 202108-25

Delegationsbeslut B:2, Arrangemangsstöd

KOF 2021-42 2021-08-31

Delegationsbeslut A:1, Delegation
tillfälliga anpassning med anledning av
Covid-19

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delegationsbeslut - Anmälan till kultur- och fritidsnämnden
september 2021
Bilaga 1 - Beslut 2021-05-01 – 2021-08-31 Delegationsbeslut B:1,
Arrangemangsstöd till enstaka arrangemang 2021 maj-augusti
Bilaga 2 Beslut 2021-06-08 – 2021-08-25 Delegationsbeslut B:2,
Arrangemangsstöd
Bilaga 3 Beslut 2108-31 Delegationsbeslut B:2, Delegationsbeslut 2021-08-31
- fortsatta tillfälliga
anpassningar av kultur-och fritidsnämndens verksamheter
med anledning av rådande coronasituation
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

20 (22)

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden

§ 87

2021-09-23

Handlingar för kännedom

Dnr KOF 2021-33
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Handlingarna noteras.
Ärende
Inkomna handlingar redovisas för kultur- och fritidsnämndens kännedom.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 88

2021-09-23

Förrättningar

Dnr KOF 2021-39
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Förrättningarna godkänns.
Ärende
Förrättningar redovisas på blanketter för godkännande.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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