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§ 6   

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare  

Ordförande Christer Hoff (M) genomför upprop.      
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§ 7   

Val av protokolljusterare samt dag för justering 

Sammanträdet väljer Berith Bohrén (V) att justera dagens protokoll. Justering 
kommer att ske måndagen den 18 februari 2019.      
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§ 8   

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen.      
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§ 9 Dnr 2019-000013  

Årsredovisning 2018 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2018 (bil.1).  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt och upprättat förslag till 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse, Årsredovisning 2018. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. Under året har 
kultur- och fritidsförvaltningen fått ett större bidrag från Migrationsverket samt 
Socialstyrelsen än budgeterat. Dessa bidrag är den största orsaken till 
överskottet.  

Kultur- och fritidsnämndens utfall för målen i kommunens styrkort är att 
samtliga mål är uppfyllda. 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, § 4, 2019-01-30 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Årsredovisning 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2019-02-05 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Samtliga enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen      
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§ 10 Dnr 2018-000044  

Budgetuppföljning december 2018 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för 
december år 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt och upprättat 
budgetuppföljning för december månad 2018. Kultur- och fritidsnämnden 
redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. Under året har kultur- och 
fritidsförvaltningen fått ett större bidrag från Migrationsverket samt 
Socialstyrelsen än budgeterat. Dessa bidrag är den största orsaken till 
överskottet. 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, § 5, 2019-01-30 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2019-02-05 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Budgetuppföljning 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten      
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§ 11 Dnr 2019-000010  

Internkontrollplan 2018 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad internkontroll för år 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med internkontrollplanen 
inkommit med rapporter för de olika kontrollmomenten.  

Rapporten avseende 2018 visar att några av rutinerna har brister. Mindre brister 
har påträffats vid kontroll av reglemente för kontroll av verifikationer inklusive 
tillämpning och kontering. 

Brister har påträffats vid kontroll av ersättningar i form av personliga utlägg. 

De brister som påvisats enligt rapporterna är påtalade och åtgärder kommer att 
vidtas. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kultur- och fritidsnämnden har en 
tillfredsställande internkontroll men behov finns att förbättra rutiner och 
tillämpning av gällande policys. 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, § 6, 2019-01-30 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Internkontrollplan 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2019-02-05 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Samtliga enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen      
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§ 12 Dnr 2018-000075  

Revidering av kultur- och fritidsnämndens 
delegationsordning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta den reviderade 
delegationsordningen att gälla från och med 2019-02-13 (bil.2). 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föregående 
delegationsordningen beslutad i KFN 2018-12-12 därmed upphör att 
gälla.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens delegationsordning har reviderats och kompletterats med ett 
delegationsuppdrag där förvaltningschef får underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal inom förvaltningen. 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut § 11, 2019-01-30 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, Reviderad delegationsordning 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen      
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§ 13   

Meddelanden 

Inga meddelanden finns att delge ledamöterna.  
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§ 14   

Verksamhetsfrågor 2019 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om kultur- och 
fritidsförvaltningens verksamhet.  

      

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-13 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15   

Delegationsbeslut 

Aktuellt delegationsbeslut delges ledamöterna.  

      

      

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-13 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16   

Information 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om: 

 Brev från Mölltorp/Breviks AIF 

 Uppdrag från kommunstyrelsens avseende bedömning av ny idrottshall 
i Karlsborgs kommun. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Christer Hoff (M) informerar om 
seminariet Uppdrag kulturpolitik.  
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§ 17   

Kurser och konferenser 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om möjligheten att delta i 
kurser och konferenser.      
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§ 18   

Övriga frågor 

Inga övriga frågor föreligger.      
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