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§ 13   

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare  

Ordförande Christer Hoff (M) genomför upprop. 
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§ 14   

Val av protokolljusterare 

Sammanträdet väljer Anna Bruzell (S) att justera dagens protokoll. 
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§ 15   

Godkännande av dagordning 

Sammanträdet godkänner dagordningen. 
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§ 16 Dnr 2020-000032  

Budget 2021, investeringar, volymförändringar och 
äskanden 2021-2023 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslagen till äskande samt 
investeringar av medel för budget 2021-2023 och överlämnar dessa till 
budgetberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturstugan har behov av verksamhetsbudget vilket inte tilldelats 
verksamheten sedan starten i juni 2018. Moliden, fritidsgården samt biblioteken 
behöver förstärka personalresurs för att säkerställa öppettider utifrån 
medborgarnas behov.  

Molidens inre entréområde behöver rustas upp samt anpassas för dagens 
behov. Biblioteket behöver byta ut sitt hyllsystem till mobila hyllor för bättre 
nyttjande av lokalerna. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut § 16, 2020-05-06 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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§ 17 Dnr 2020-000053  

Digitala möten, möten på distans 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att digitala möten kan hållas av 
kultur- och fritidsnämnden.  Detta gäller även beredningar och 
arbetsutskott. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordförande i respektive organ 
avgör om mötet ska ske på distans. 

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget finns verktyg för att genomföra digitala möten genom exempelvis 
Teams. Möten som genomförs digitalt måste följa kommunallagen: Deltagandet 
ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut § 17, 2020-05-06 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2020-04-07 

Eva Hoving Eklund, Information möten på distans 

IT-enheten, Anvisning ansluta till Teams 

Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningens enheter 
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§ 18 Dnr 2020-000037  

Utmärkelser och Stipendium 2020  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta fram utdelningen av 2020 
års stipendier samt utmärkelser till någon gång under hösten, vintern 
2020. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidschefen i 
uppdrag att genomföra nomineringsprocessen och återkomma med 
förslag på datum för utdelning av utmärkelser och stipendium. 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av den uppkomna situationen gällande pandemin i Sverige kommer 
årets nationaldagsfirande inte att bli av. Detta innebär att kultur- och 
fritidsförvaltningen inte ser någon möjlighet att dela ut årets utmärkelse samt 
stipendier vid detta tillfälle. 

Förslag på sammanträdet 

Anna Bruzell (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att ”Kultur- 
och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att 
genomföra nomineringsprocessen och återkomma med förslag på datum för 
utdelning av utmärkelser och stipendium.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Anna Bruzells förslag och 
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Anna Bruzells 
förslag. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, Beslut § 18., 2020-05-06 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, Tjänsteskrivelse, 2020-04-20 

Nomineringar 

Beslutet ska skickas till 

De nominerade 
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§ 19 Dnr 2020-000018  

Budgetuppföljning april 2020 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad budgetuppföljning 
gällande april 2020 för kultur- och fritidsnämndens verksamhet (bil.1). 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljningen för april 2020 visar att kultur- och fritidsnämnden går mot 
en budget i balans. Förvaltningen gör ett underskott på intäktssidan gällande 
Moliden men hämtar hem ungefär samma belopp på personalkostnader. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren, Beslutsunderlag 

Beslutet ska skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningens enheter 
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§ 20   

Delegationsbeslut 

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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§ 21   

Meddelanden 

Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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§ 22   

Verksamhetsfrågor 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om aktuellt inom: 

 Moliden  

 Kabyssen  

 Biblioteket  

 Kultur  

 Administration  
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§ 23   

Information 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om: 

 Lägesbild i verksamheterna på grund av corona   

 Evenemang 2020  

 Senior Sport School  

 MåBraVeckan  

 Mobila fritidsledare  

 Utbetalda bidrag år 2020 
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§ 24   

Kurser och konferenser 

Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren informerar om: 

 Skaraborgs kommuner mot framtidens idrott. 

 Dialogmöte med Västra Götalandsregionen. 
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§ 25   

Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts till sammanträdet. 
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