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Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2021-03-01  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-03-01 
Anslaget sätts upp: 2021-03-01             Anslaget tas ned: 2021-03-21 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

         Åsa Urberg 

Plats och tid 
Sammanträdesrum stora Rammklöv samt via Teams, 2021-03-01 kl. 14.00-15.00 

 

Beslutande 
Mikael Persson (L) ordförande 
Per Malmsten (M) vice ordförande, via Teams 
Christer Dahl (S), via Teams 

 

   
 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, via Teams 
Sune Hamrin, enhetschef anläggningar 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 

 

 

Paragrafer 
§§ 9–11 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritid plan 4 hus A, 3 mars kl. 09.00 
 

 

 

 

Underskrifter 
 
 
 
 
Mikael Persson (L) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
 

 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Val av justerare 
 

§ 9/21 Fastställande av dagordning  

  Beslutspunkter 
 

§ 10/21 Svar på remiss - Alliansens Budgetdirektiv 2022–2025  
§ 11/21 Övriga frågor  
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9/21 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor: 

Återremittering från Kommunstyrelsens arbetsutskott av idrotts- och kulturprogrammen  

Bidrag till Studieförbund 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 10/21 KFN/2021/0002/041–3 

Svar på remiss - Alliansens Budgetdirektiv 2022–2025 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
Christer Dahl (S) lämnar över ärendet utan eget ställningstagande. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit ställning till Alliansens budgetdirektiv och besvarat remissen. 

Ärendet 
Budgetdirektivet beskriver politisk inriktning, kommunens styrmodell och planeringsförutsättningar 
för den kommande 4-årsperioden. Efter att remissen har behandlats i nämnderna arbetar 
ekonomiavdelningen fram det slutliga mål- och budget-dokumentet. 

Alliansens inriktning för 2022 är att vision, övergripande mål, nämndernas mål och 
tillvägagångsättet i resursfördelningsmodellen som kompenserar för arbetskraftskostnader och 
prisökningar enligt SKR:s prognos behålls enligt upplägg i Mål och budget för 2021–2024.  

Kultur- och fritidsnämnden har besvarat frågeställningarna i remissen 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. överlämna remissvaret till kommunstyrelseförvaltningen 
 

Beslutsunderlag 
Svar på remiss – alliansens Budgetdirektiv 2022–2025, KFN/2021/0002/041–2 

Skickas till 
Akten 
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    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Övriga frågor 
Bidrag till Studieförbund 
Hans- Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om att avdelningen föreslår att 
bidragen inte ska baseras på 2020 utan istället för 2019. Det på grund av kraftigt sänkta 
deltagartillfällen. 
Ärendet kommer upp på kultur- och fritidsnämndens dagordning den 8 mars.  

Återremittering från Kommunstyrelsens arbetsutskott av idrotts- och 
kulturprogrammen 
Mikael Persson (L), ordförande, informerar om att kommunstyrelsens arbetsutskott tagit upp idrotts- 
och kulturprogrammen på sin dagordning och beslutat att återremittera dem till kultur- och 
fritidsnämnden. Det framfördes till exempel synpunkter på att remissinstansernas svar inte varit 
invägda ordentligt, vilken form av dokument de ska vara och hur de ska utformas.  
Christer Dahl (S) tillägger att det är viktigt att politiken är överens om hur dokumenten ska 
utformas. 

Funkis-verksamhet 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om att ärendet Funkis-verksamhet 
kommer att behandlas som en informationspunkt på nämndens sammanträde den 8 mars.  
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