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§ 42   

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare  

Ordförande Christer Hoff (M) genomför upprop. 
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§ 43   

Val av protokolljusterare 

Sammanträdet utser Anna Bruzell (S) att justera dagens protokoll. 
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§ 44   

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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§ 45 Dnr 2020-000055  

Revidering av kultur- och fritidsnämndens 
dokumenthanteringsplan  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta den reviderade 
dokumenthanteringsplanen för kultur- och fritidsnämnden att gälla från 
och med 2021-01-01 (bil.2). 

2. Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan daterad 2019-01-
01 upphör därmed att gälla från 2020-12-31. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kommunarkivarierna i 
delegation att göra redaktionella ändringar i dokumenthanteringsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga förvaltningar har gjort en årlig översyn och i samband med det arbetet 
föreslog arkivredogörarna att den del av planen som är gemensam för alla 
nämnder, blir en egen del. Samtliga nämnder har tidigare antagit den delen i sina 
respektive dokumenthanteringsplaner.  

Uppdelningen sker utifrån att det blir en tydligare uppdelning mellan nämndens 
”egna” dokument och de gemensamma typer av handlingar som ska hanteras 
lika av alla.   

I kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan har mindre justeringar 
gjorts, några dokument har lagt tills och vissa mindre redaktionella ändringar 
har gjorts. En inledande text om förvaltningen har lagts till. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut § 37, 2020-11-26 
Förvaltningsekreterare Therese Persson och arkivarierna, 
Dokumenthanteringsplan, 2020-11-12 

Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningens enheter 

Kommunarkivarierna 
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§ 46 Dnr 2020-000071  

Tidplan för sammanträdesdagar 2021 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämndens godkänner förslaget till sammanträdesdagar för år 
2021 (bil.3). 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt ett förslag till 
sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och kultur- 
och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kommer att genomföras på onsdagar 
under år 2021. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut § 38, 2020-11-26 
Förvaltningssekreterare Therese Persson, Förslag, 2020-11-12 

Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningens enheter 

Receptionen 
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§ 47 Dnr 2020-000032  

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Budget 2021 och verksamhetsplan 
2022-2023 (bil.4). 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningar som har ett ekonomiskt 
behov på grund av tappade intäkter på grund av corona ska prioriteras och 
medel ska i första hand tas från evenemangs- och kulturbidrag. 

Sammanfattning av ärendet 

Budget och verksamhetsplan är upprättad enligt den ram som tilldelats 
nämnden. Uppräkning från 2020 års budget enligt direktiv från 
ekonomienheten. Inför 2021 äskade nämnden om utökad verksamhetsbudget 
för kulturstugan, ökade öppettider på Moliden samt utökad personalresurs på 
Biblioteken. Kultur- och fritidsnämnden beviljades en utökning för utökade 
öppettider på Moliden. Övriga äskanden avslogs. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut § 39, 2020-11-26          
Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2020-11-19  
Budget och verksamhetsplan 2021-2023. 

Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidsnämndens enheter 

Ekonomienheten 
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§ 48 Dnr 2020-000087  

Utsmyckning av norra rondellen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att 
fortsätta diskussionen med arbetsmarknadsenheten, kontakta 
Trafikverket samt gata-/parkenheten för att ta fram ett underlag för 
kostnadsberäkning. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdraget ska redovisas vid 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-05-12. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget gäller Norra rondellen mot Askersund. Tanken är då att kommunen 
tillverkar en mindre kopia av Wanäs fyr som är ca 5 meter hög och placerar i 
mitten av rondellen. Resten av ytan i rondellen beläggs med kullersten och ett 
antal större stenar samt planterar högt gräs av typ vass på vissa ställen för att få 
association till vatten. Runt om fyren läggs släta plattor för att möjliggöra 
underhåll och en tillfartsväg av släta plattor måste också läggas. 

Ytan omkring fyren ska vara så underhållsfri som möjligt. 

I och med att kommunen belägger hela rondellen med sten så blir underhållet i 
princip obefintligt vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till då kommunen 
kommer att få ansvaret för underhållet. 

Tillverkningen av fyren utförs av AME (Arbetsmarknadsenheten) inomhus och 
fraktas sen till platsen. AME är redan tillfrågade och ser mycket positivt på ett 
sådant här uppdrag som gör Karlsborg ännu finare och det är också viktigt för 
de som är med i projektet känner att de bidrar till utvecklingen av kommunen. 

Förslag på sammanträdet 

Berith Bohrén, Anders Ståhl (L) och Pär Andersson (C): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut § 40, 2020-11-26          
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Christer Hoff, Ordförandeskrivelse, 
2020-11-04 

Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidschefen 
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§ 49   

Delegationsbeslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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§ 50   

Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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§ 51   

Verksamhetsfrågor 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om: 

 Moliden  

 Kabyssen  

 Biblioteket  

 Kultur  

 Administration 

 

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-10 
 

 

  
 

 
  

     

 

§ 52   

Information 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om: 

 Kommunutvecklarna 

 Projekt Rurban studios 

 Stipendieutdelning den 14 och 16 december 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Christer Hoff (M) återrapporterar från 
kulturdialogerna. 

 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren och Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Christer Hoff (M) informerar om åtgärder i verksamheterna på 
grund av coronasituationen. 
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§ 53   

Kurser och konferenser 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren tipsar om Sveriges Kommuner och 
Regioners hemsida där flera webbinarier inom kultur- och fritidsnämndens 
område finns att lyssna på. 
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§ 54   

Övriga frågor 

Inga övriga frågor har inkommit. 
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§ 55   

Ansökan om ersättning för sammanträdet 

Ledamöterna ansöker gemensamt om ersättning för sammanträdet. 
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