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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Plats  och  tid Den  Il  septe'inber  år 2017  klockan  13:00-16:30

Utställningshallen,  Alvesta  järnvägsstation,  Alvesta  kommun

Justerade paragrafer  % 38-44, 46- 50

Paragraferna behandlades i följande ordning: gg 38-42, 5g
47-48, g 45, 5 46, 5g43-44.

Beslutande

Ledamöter

Ej tjänstgörande

ersattare

Frida  Christensen  (S),  ordförande

Erik  Olofsson  (S)

Kim  Lindstedt  (C)

Kajsa  Sivertsson  (M),  vice  ordförande

Michael  Nilsson  (AA)

Stig  Jacobsson  (L)

Ham'ia  Evelyndotter  (MP)

Övriga närVarande Suzanne  Hamrnargren,  t.f.  kulhir-  och  fritidschef

Sandra  Mowide,  komrnunsekreterare

Simon  Herlitz,  kulturchef

Martin  Sallergård,  fritidschef

Andreas  Nilsson,  fritidsgårdschef

Kristiina  Kosunen Eriksson, kormnunchef 5g 38-41
Anders  Olsson,  kulturarbetare  gg 38-41

Lena  Lernå,  konsult  gg 38-41

Utses att justera Erik  Olofsson  (S)

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Justering  tid och plats

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Den15  september  2017  klockan  13:00  på

kounl  förvaltmngen  i Alvesta  kommun

Mo  ade

Erik  Olofsson  (S)

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkänuagivits  genom  anslag

på kornrnunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Datum  för anslagets
nedtagande

Förvaringsplats

Underskrift

Kultur-  och  fritidsnämnden

2017-09-11
2017-09-18-2017-10-09

2017-10-10

Kommun1edningsförvaltningen,  Alvesta  koimnun

owide

Sida
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Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Plats  och  tid Den  1l  september  år 2017  klockan  13:00-16:30
Utställningshallen,  Alvesta  järnvägsstation,  Alvesta  kornmun

Justerade paragrafer  8145

Beslutande

Ledamöter

Frida  Christensen  (S),  ordförande

Erik  Olofsson  (S)

Kim  Lindstedt  (C)

Kajsa  Sivertsson  (M),  vice  ordförande

Michael  Nilsson  (AA)

Ej tjänstgörande
ersattare

Stig  Jacobsson  (L)

Haru'ia  Evelyndotter  (MP)

Övr:ga närVarande Suzanne  Harnrnargren,  t.f.  kultur-  och  fritidschef
Sandra  Mowide,  kornrnunsekreterare

Kristiina  Kosunen  Eriksson,  kornmunchef

Sirnon  Herlitz,  kulturchef

Martin  Sallergård,  fritidschef

Andreas  Nilsson,  fritidsgårdschef

Anders  Olsson,  kulturarbetare

Lena  Lernå,  konsult

Utses  att  justera Erik  Olofsson  (S)

Sida

1(2)



Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Justering  [:d OCh 41aS Den  1l  september  2017  klockan  16:00  på

ko  unledningsförvaltningen  i Alvesta  kommun

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

på kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Kultur-  och  fritidsnämnden

2017-09-11

2017-09-18  -  2017-10-09

Datum för anslagets
nedtagande  2017-10-10

Förvaringsplats

Underskrift

unl altningen,  Alvesta  kommun

Justerare

Sida

2(2)
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 38

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fötidsnämnden  om  utskickad

dagordning  kan  godkäm'ias  och  behandlas  på dagens  sarmnanträde:

1. Närvaro.

2. Val  av  justerare.

3. Fastställande  av dagordning.

4. Ordföranden  informerar.

5. Förvaltningschefen  informerar.

6. Information  om  utredningen  om  utställningshallen.

7. Beslut  om  att godkänna  Lava  Ishestklubb  som  bidragsberättigad

förening.

8. Information  om  nämndens  bidragsregler  och  föreningsbidrag.

9. Inforrnation  om studieförbundens  kommunala  bidrag.

IO. Svar  på remiss  av regional  kulturplan  för  Kronobergs  län  2018-

2020.

11. Inforrnation  om  fritidsgårdarna  och  dess verksarrföet.

12. Medborgarförslag  gällande  tillgång  till  frilufts-  och

skidanläggningen  i Hanaslöv  för  kornrnunens  skolor.

13. Medborgarförslag  angående  bussturer  till  och  från

Hanaslövsbacken.

14. Ekonomisk  månadsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden  per

juli  månad  2017.

15. Övriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att godkämia  ordförandens  förslag

till  dagordning.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 39

Information  från  ordföranden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Sida

4(18)

Redogörelse

Ordföranden  inforrnerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  följande:

*  Förvaltningen  har  en tillförordnad  kultur-  och  fritidschef  under

hösten  2017  vid  namn  Suzamie  Harnmargren.

@ Nämndens  möte  den  27 november  koimner  kanske  att ställas  in

på grund  av att sarnmanträdet  ligger  så tätt  inpå  mötena  i oktober

och  december.

*  Lördagen  den Il  september  hölls  Alvesta  Folkfest  i Folkets  Hus  i

Alvesta.

*  Vislanda  Skol  IF  kormner  snart  att  påbörja  byggnationen  av sin

aktivitetspark  i Vislanda.

Utöver  ovan  information  stämde  ordföranden  av humvida  nämnden  är

nöjd  med  att enbart  få ett mejl  om att  kallelsen  fims  att läsa  i

Netpublicator.  Nämndens  ledamöter  meddelar  att de är nöjda  med  den

mtinen.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

h-  Å C9
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 40

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Information  från  förvaltningschefen

Redogörelse

T.f.  förvaltningschef  Suzanne  Harmnargren  presenterar  sig  för

nämnden.  Hon  kornmer  att  tjänstgöra  under  hösten  2017  t.o.m.  31

december  2017.  Folcus  under  denna  period  kommer  att  vara  budget

2018,  upprättandet  av verksarrföetsplaner,  förvaltningens  målarbete,

samt  biblioteksverksamheten  i Alvesta  kornrnun.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  infoimationen.

Justerare

F,  ,g (t.'
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 41

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-09-11

KFN2017/61  .860

Sida

6(18)

Information  om  utredningen  om  utställningshallen

lnformationsunderIag

1.  Delrapport  1 "Vad  är utställningshall?"  från  LoB  AB

2. Delrapport  2 "Utredmngen  om  utställmngshallen"  från  LoB  AB

3. Delrapport  3 "  "Utredmngen  om  utställningshallen,  förslag"  från  LoB  AB

Redogörelse

Anders  Olsson,  kulturarbetare,  presenterar  utställningshallen  och  dess

verksarrföet.  Nämnden  får  bland  annat  information  om  några  av alla  de

utställningar  som  har  arrangerats  från  90-ta1et  och  fram  till  idag.

Utställningshallen  presenteras  som  ett ansikte  utåt  för  Alvesta

kormnun.

Utredningen  om  utställningshallen  initierades  av kommunchefen,

kulturchefen  och  kulturarbetaren.  Utredningen  är tänkt  att fungera

som  ett diskussionsunderlag.

Lena  Lernå,  utredare  från  LoB  AB,  presenterar  utredningen  om

utställningshallen.  Utredningen  är indelad  i tre  delrapporter:

*  Vad  är utställningshall?

*  Omvärldsorientering

@ Förslag

Utredaren  inforrnerar  bland  amiat  närmiden  om  att  utställningshallen

är en mötesplats,  att den  tillvaratar  kulturarv,  har  en pedagogisk

betydelse  och  är en inkörsport  till  Alvesta  och  Småland.

Utställningshallen  har  anordnat  minst  fem  utställningar  per  år sedan

dess start.  Det  är cirka  60 besökare  per  dag  och  20 000  per  år.

Utredaren  har  hittat  cirka  400  artiklar  i diverse  medier  om

utställningshallen  och  dess verksarrföet.

Utredaren  presenterar  däre'fter  ett förslag  på hur  utställningshallen

fortsatt  kan  drivas  i framtiden.  Utredaren  föreslår  att det anställs  tre

heltidstjänster:

*  Utställningsansvarig/curator

*  Arkivarie

@ Kulturassistent

Utredaren  föreslår  att utställningshallen  bör  ha en budget  om

2 600  000  kr.

Justei'are

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 42

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-09-11

KFN  2017/046.800

Godkännande  av  Lava  Ishestklubb  som  bidragsberättigad

förening

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse,  daterad  den 5 juli  2017.

2. Handlingar  från  Lava  Ishestklubb,  daterade  den 6 juli  2017.

Redogörelse

Lava  Ishestklubb  har  inkormnit  med  de handlingar  Alvesta  komi'nuns

bidragsbestämmelser  kräver  för  att föreningen  ska kunna  bli

registrerad  som  bidragsberättigad.  De  handlingar  som  läinnats  in är

drog-  och  alkoholpolicy,  stadgar,  utdrag  från  skatteverket,  handlingar

från  konstituerande  möte  samt  att föreningen  intygat  att man  är mer  än

10  medlemmar.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att:

1.  Lava  Ishestklubb  godkänns  som  bidragsberättigad  förening.

2. Lava  Ishestklubb  beviljas  1200  kr  i startbidrag.

Protokollet  skickas  till

Fritidschef.

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 43 KFN  2017/62.800

Information  om  nämndens  bidragsregler  och

föreningsbidrag

lnformationsunderlag

Sida

8(18)

1.  Bidragsbestärru'nelser  för  organisationer  verksamma  inom

Alvesta  kommun

Redogörelse

Fritidschef  inforrnerar  nämnden  om  de gällande

bidragsbestärmne1serna  för  organisationer  verksamrna  inom  Alvesta

koinmun  samt  hur  förvaltningen  handlägger  ansökan  om

föreningsbidrag.  Nämnden  inforrneras  bland  annat  om  att en förening

är bidragsberättigad  om  den  har:

*  Stadgar  godkända  av riksorganisationen  och/eller  Alvesta  kornmun

*  Minst  10 medlermnar

*  Säte  i Alvesta  koinmun

*  Drog-  och  alkoholpolicy

*  Skälig  medlemsavgift

Dämtöver  ska föreningen  arbeta  på demokratiska  grunder  och  vara

öppen  för  alla  som  ansluter  sig  till  föreningen.

Ansökan  om  föreningsbidrag  ska  vara  förvaltningen  tillhanda  senaste

den 15 april. Under 3um-augusti manad handlägger t3änstemännen
ansökningarna.  Nämnden  fattar  sedan  beslut  om  fördelning  av

föremngsbidragen  i oktober-december  månad.  Utbetalningen  av

bidrag  sker  sedan  1 februari  manad  efterföljande  år.

Nämnden  har  en budget  på 3 825 000  kronor  att fördela  ut  som

föreningsbidrag  till  föreningar  som  ansökt.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 44

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-09-11

KFN  2017/62.800

Information  om  studieförbundens  kommunala  bidrag

lnformationsunderlag

1.  Bidragsbestärmnelser  för  organisationer  verksarmna  inom

Alvesta  komrnun

Redogörelse

Kulturchef  inforinerar  bland  annat  nämnden  om  de gällande

bidragsbestäinrne1serna  för  studieförbundens  koim'nunala  bidrag.

Senast  5 maj  måste  studieförbunden  skicka  in  ansökan  för  'föregående

års verksarrföet.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnärm'iden  noterar  infortnationen.

Justei'are

Sida

g(is)



m:,,,,ivest,aunf

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 45

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-09-11

KFN  2017/043.860

Svar  på  remiss  av  regional  kulturplan  för  Kronobergs  län

20'1 8-2020

Beslutsunderlag

l.  Tjänsteskrivelse,  daterad  den  4 september  2017.

2. Remiss  av regional  kulturplan  för  Kronobergs  län  2018-2020,

daterad  den  30 juni  2017

Redogörelse

I slutet  av juni  inkom  en remiss  av ett  förslag  till  en regional

kulturplan  för  Kronobergs  län  2018-2020.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  har  i en tjänsteskrivelse,  daterad  den  4

september  2017,  redog)ort  för  förvaltningens  synpunkter  om  förslaget

till  regional  kulturplan.  Kultur-  och  fritidsförvaltnmgen  anger  bland

amiat  att det  saknas  mätbara  mal  och  handlingsplaner  för  hur  de 4

utvecklingsområdena  ska genomföras.  Det  anges  också  att det  saknas

konkreta  satsmngar  pa kulturell  infrastruktur  som  berör  de fria

professionella  - och  civilsamhällets  kulturaktörer.  Förvaltningen  anger

också  att vissa  av formuleringarna  för  de regionala  kulturpolrtrska

målen  bör  ses över.

Yrkande

Frida  Christensen  (S)  yrkar  att förslaget  till  yttrande  kompletteras  med

en text  om  vikten  av digitalisering  i de föreslagna  malområdena.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  nämnden  kan

besluta  i enlighet  med  Frida  Christensens  (S)  tilläggsyrkande.

Ordföranden  finner  att  namnden  beslutar  i enlighet  med

tilläggsyrkandet.

Beslut

l.  Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  förslaget  till  yttrande

kompletteras  med  en text  om  vikten  av digitalisering  i de

föreslagna  målområdena.

2.  Kultur-  och  fritidsnärru'iden  föreslår  att kommunstyrelsen

beslutar  att anta  kultur-  och  fritidsförvaltningens  yttrande  som

sitt  eget.

3. Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att paragrafen  justeras

omedelbart.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Protokollet  skickas  till

Kommunstyrelsen.

Justerare

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 46

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-09-11

KFN  2017/63.816

Information  om  fritidsgårdarna  och  dess  verksamhet

Redogörelse

Fritidsgårdschef  informerar  nämnden  om  fritidsgårdarna  och  dess

verksarrföet.  Målet  med  verksarrföeten  är bland  aru'iat  att  bidra  till  en

meningsfull  fötid  och  etablera  en hälsofrämjande  ungdomsmiljö.

Fritidsgården  kan  beskrivas  med  tre  ledord:

@ En  gård  för  alla

*  Tillgänglighet

*  Mångfald

Målgruppen  för  fritidsgårdarna  är barn/ungdomar  som  är 12-18  år. Det

finns  fem  fötidsgårdar  i kornmunen:

*  Moheda  fritidsgård

*  Vislanda  fritidsgård

*  Hjortsberga  fritidsgård

*  Alvesta  fritidsgård

*  Grimslövs  fritidsgård

Ytterligare  frågor  som  fritidsgårdsverksamheten  bland  amiat  arbetar

med  är Skol  IF,  demokratiprojekt,  soimnarprao,  fritidsbank  (utredning

pågår),  föräldrastöd  ANTD,  kill-  och  tjejgrupper,  ungdomsråd,

elevråd,  gårdsråd,  öppen  gårdsverksarrföet.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

. ?y.-y,i= Å (,,

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 47

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-09-11

KFN  2017/64.800

Besvarande  av  medborgarförslag  angående  tillgång  till

frilufts-  och  skidanläggningen  i Hanaslöv  för  kommunens

skolor.

Redogörelse

I ett medborgarförslag  daterat  2015-10-27  framförs  önskemål  om  ökat

nyttjande  av Hanaslövs  friluftsområde  för  skolorna  i Alvesta  kommun.

Författaren  av medborgarförslaget  skriver  vidare  att hon  önskar  att

Alvesta  kormnun  förhandlar  fram  rabatterade  priser  för  utförsåkningen

med  Friluftsfrämjandet  och  skiduthyraren,  detta  för  att skolornas

tillgång  till  anläggningen  ska  öka. Författaren  sla"iver  även  att andra

koinrnuners  skolor  nyttjar  anläggningen  i högre  grad  än vad  skolorna  i

Alvesta  kommun  gör.

Yttrande  från  Kultur-  och  fritidsförvaltningen

Alvesta  koim'nun,  Kultur-  och  fritidsförvaltningen  äger  och  förvaltar

Hanaslövs  föluftsområde.  Ansvaret  för  drift-  och  skötsel  ligger  därför

på  Kultur-  och  fritidsförva1tningen,  genomförandet  sker  dock  i nära

samarbete  med  bl.a.  Friluftsfrämjandet  Alvesta  och  Alvesta  SOK.  Det

är de båda  föreningarna  som  bemannar  liftar  och  försäljning  m.m.

Priser  för  liftkort  är beslutade  av korru'nunfu1lmäktige.  När  det gäller

skiduthyraren  så är det en privat  aktör  som  svarar  för

uthyrningsverksamheten.  Kultur  -  och  fritidsförvaltningen  är positiv

till  samtal  med  Utbi1dningsförvaltningen  om  att se över  förutsättningar

för  ökat  nyttjande  av Hanaslövs  friluftsområde.

Yttrande  från  Utbildningsförvaltningen

Verksarrföeterna  inom  Utbi1dningsförva1tningen  i Alvesta  kornrnun

har  sarnrna  möjlighet  att  under  lika  förutsättningar  kunna  nyttja

anläggningen  i Hanaslöv,  som  andra  kommuner  har.  Då  varje

enhetschef  är ansvarig  för  sin  budget  är det  upp  till  dessa  att prioritera

Hanaslöv  för  t ex föluftsdagar.  Vi  ser ingen  motsättning  i att använda

anläggningen  i större  utsträckning,  men  det är en kostnadsfråga,  som

varje  chef  har  att hantera.

Utbildnings'förvaltningen  är positiv  till  förhandlingar  med  både

Kultur-  och  fritidsförvaltmngen  och  skiduthyrare  för  att få fram  bra

avtal  som  kan  leda  till  ökade  antal  besök  från  verksarrföeterna  till

Hanaslöv.

Justei'are

Fl,- !  0
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2017-09-11 14(18)

Kultur-  och  fritidsnämnden

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  föreslår  att  kornmunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Ge kultur-  och  fritidsförvaltningen  i samverkan  med

utbi1dningsförva1tningen  i uppdrag  att verka  för  ett  utökat  nyttjande  av

Hanaslövs  friluftsområde  för  elever  inom  ramen  för

utbi1dningsförvaltningens  verksamhet.

2.  Anse  medborgarförslaget  som  besvarat  genom  detta  yttrande.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullmäktige

Justei'are
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Besvarande  av  medborgarförslag  angående  bussturer  till

och  från  Hanaslövsbacken

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse,dateradden12ju1i2017.

2.  Medborgarförslag

Redogörelse

I ett medborgarförslag  daterat  den  4 januari  2016  föreslås  arrangerade

bussresor  från  Alvesta  centralort  till  Hanaslövs  föluftsområde  under

sportlovsveckan,  vecka  8. I medborgarförslaget  framförs  önskemål  om

att dessa  bussturer  ska  kunna  nyttjas  av ungdomar  som  är mellan  12-

18 år och  att  turerna  förslagsvis  utgår  från  Grönkullaskolan  och

Prästängsskolan.

Kultur-  och fötidsförvaltningen  föreslår  att förvaltningen  inom  ramen  för  sitt

förvaltningsövergripande  samarbete  kommer  att arrangera  en bussresa

till  Hanaslöv  under  sportlovsveckan  2018,  läs vecka  8. Bussresan

kormner  att arrangeras  och  avgå  från  Alvesta  Fritidsgård.  Resan

kommer  att vara  kostnadsfri  men  de ungdomar  som  väljer  att anrnäla

sig  kommer  själva  att fa bekosta  liftkort  när  de är frarmne  vid

Hanaslöv.  Deltagaren  och  deltagarens  målsman  ansvarar  vidare  för  att

ungdomen  har  adekvat  och  säker  utmstning  eller  själv  har  möjlighet

att  hyra  och  bekosta  utmstning  i Hanaslöv.

Bussresan  kormner  att ha begränsat  antal  platser  och  komrner  att kräva

föramnälan,  detta  komrner  att arrangeras  via  Alvesta  Fritidsgård.

Denna  bussresa  kommer  sedan  att utvärderas  utifrån  kostnader,

bemanning  och  intresse.  Utvärderingen  kormner  sedan  att ligga  till

grund  för  hur  kultur-  och  fötidsförvaltningen  väljer  att arbeta  vidare

med  arrangerade  bussresor  till  Hanaslövs  friluftsområde  under

sportlovet  2019  och  framåt.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  föreslår  att  komrnunfullmäktige  beslutar  att:

l.  Anse  medborgarförslaget  besvarat  genom  att en arrangerad  bussresa  till

Hanaslövs  friluftsområde  kormner  att ske under  sportlovsveckan  2018,

samt

2. Anse  medborgarförslaget  besvarat  genom  att en utvärdering  kornmer  att

genomföras  och  ligga  till  grund  för  kultur-  och  fritidsförvaltningens

fortsatta  arbete  med  arrangerade  bussresor  till  Hanaslövs  friluftsområde

under  sportlovet  2019  och  framåt.

Justei'are

rE,- Å e')



f

Kultur-  och  fritidsnämnden

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

I

I

I

Justerare

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Sida

16(18)



mWornl"rrWnQ-

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 49

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
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KFN  2017/026.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden

per  juli  månad  2017.

lnformationsunderlag

1.  Ekonomisk  månadsrapport  för  kultur-  och  fötidsnämnden  per

juli  månad  2017,  daterad  den 2 augusti  2017.

Redogörelse

Nämnden  tar  del  av information  om  nämndens  ekonomiska  läge  per

juli  månad  2017.  Det  ekonomiska  resultatet  ät oförändrat  sedan

tidigare  månader,  prognosen  är att nämnden  komrner  ha ett resultat  på

cirka  en halv  miljon  kronor  iunderskott.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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Övriga  ärenden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-09-11

Redogörelse

Ordföranden  frågar  om  näinndens  ledarnöter  har  någon  övriga  fråga

de vill  lyfta  upp  på  dagens  samrnanträde.

*  Erik  Olofsson  (S)  lyfter  frågan  om  driften  av

spontanidrottsplatsen  på  Rönnedal,  för  att  minska  risken  :för

skadegörelse.

*  Stig  Jacobsson  (L)  frågar  nämnden  om  de vet  något  om  den

konstnärliga  utsmyckningen  av rondellen.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  inforrnationen.

Justerare
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