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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Andersson

2020-10-15

Dnr KOF 2019-20

Kultur- och fritidsnämnden

Val av representanter till råd, kommittéer och
fokusgrupper
Förslag till beslut
1. NN (X) väljs till Kommittén för Tage Danielssons pris
2. NN (X) väljs till Referensgrupp Fristad Linköping
3. Anna Gustafsson (MP) väljs till Fokusgrupp - xxx
4. Lena Brüde (S) väljs till Fokusgrupp - xxx
Ärende
Med anledning av att kultur-och fritidsnämndens ledamöter och ersättare
förändrats enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-09-29 föreslås nämnden att
välja nya representanter till fokusgrupper samt till Kommittén för Tage
Danielssons pris samt för Referensgrupp Fristad Linköping.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Val av representanter till råd, kommittéer och fokusgrupper
Bilaga – Sammanställning representanter i råd, kommittéer och fokusgrupper
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Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-21 § 44 om att utse
internkontrollrepresentanter samt en eller flera ledamöter att representera
nämnden i råd, kommittéer eller andra sammanslutningar. Vid sammanträdet
2019-06-19 § 90 fattades nytt beslut vad gäller val av en (1)
internkontrollrepresentant (L, M,C, KD) och en (1) representant till
Fokusgrupp idrott (L, M,C, KD) då nämndens ledamöter och ersättare
förändrats. Vid sammanträde 2019-10-17 § 129 att Fokusgrupp – ungdom och
Fokusgrupp – mötesplatser slås samman samt att utse representanter till
fokusgrupper.
Fokusgrupper
Nämnden ska utse representanter för respektive fokusgrupp Idrott, Ungdom,
Mötesplatser och Bibliotek och folkbildning. En utsedd representant från
Allians Linköping utses som sammankallande.
Syftet med fokusgrupperna är att ledamöterna och ersättarna ska få en djupare
inblick i nämndens verksamhet, lära sig om och utveckla nämndens arbete i
dialog med ansvarig chef för respektive verksamhet. Grupperna ska utgå från
av nämnden antagna och relevanta strategier, program och mål, samt eventuella
budgetuppdrag. Återkoppling sker regelbundet vid nämndsammanträdena och
grupperna ansvarar själva för att minst årligen utvärdera sitt arbete och har
inget beslutsmandat.
Kommittén för Tage Danielssons pris
Nämnden ska utse två (2) ledamöter till kommittén för Tage Danielssons pris
Priset skall utdelas till en förtjänst humanist i Tage Danielssons mening och
anda och får ej delas. Beslut om pristagare, motivering till priset samt formerna
för utdelandet av priset ska fattas av en kommitté med fem ledamöter, av vilka
två utses av kultur- och fritidsnämnden och två av styrelsen vid universitetet i
Linköping, samt en ledamot från Westman-Wernerska fondens styrelse.
Ledamöterna bör ha visat engagemang och kunskap i frågor som rör humanism
och humaniora.
Ledamöterna i kommittén utses för en tid av tre år räknat fr o m den 1 januari
näst efter det då allmänna val till kommunfullmäktige och kulturnämnd ägt
rum.
Kommittén utser inom sig ordförande, medan kultur- och fritidsnämnden utser
sekreterare. Ledamöterna äger rätt till arvoden enligt vad som gäller för
kommunens förtroendevalda och kultur- och fritidsnämnden svarar för dessa
kostnader.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information är inte påkallad.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

