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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-01-13 
Anslaget sätts upp: 2020-01-13  Anslaget tas ned: 2020-02-04 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Åsa Urberg   

Plats och tid 
Sammanträdesrum Stora *Rammklöv, plan 4 hus A, 2020-01-13 kl. 14:00-14:44 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C), Ordförande   
Daniel Jobark (S)     
   
   
   
   
   
   

Övriga deltagare   
Agneta Ström Granlund, kultur- och fritidschef   
Sune Hamrin, fritidsstrateg 
Åsa Urberg, nämndsekreterare 

Paragrafer 
§§ 44-45 

Justeringens plats och tid Direktjustering 
 

Underskrifter 
 
 
  
 
Maria Gard Günster (C)   Daniel Jobark (S) 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
 
Åsa Urberg 
Sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               
 
 Val av justerare 

 
 

 Fastställande av dagordning 
 

 

§ 44 Kultur- och fritidsnämndens Internbudget samt Internkontrollplan 2020 
 

 

§ 45 Övriga frågor 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 44/19  Dnr KFN/2019/0002/041-9 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens Internbudget samt 
Internkontrollplan 2020 
 
Internbudgeten är färdig strax före nästa nämndsammanträde den 29 januari. Arbetsutskottet har därför 
inte tagit del av handlingar än och kan därför inte heller föreslå nämnden något beslut. 
 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. anta kultur- och fritidsavdelningens och ekonomiavdelningens förslag till Internkontrollplan  

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

1. anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget 
2. anta kultur- och fritidsavdelningens och ekonomiavdelningens förslag till Internkontrollplan  

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningens har slutfört arbetet med att ta fram kultur- och fritidsnämndens 
Internbudget och Internkontrollplan som bilagor till Verksamhetsplan 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2019/0002/041-8  
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020 
Kultur- och fritidsnämndens Internbudget 2020 

Skickas till 
KSF 
KSF Ekonomi 
Akten 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45/19 

Övriga frågor 
Maria Gard Günster (C) informerar om att kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 27 januari är 
framflyttat till den 29 januari. 
 
Följande ärenden kommer informerar på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 januari: 
Informationsfrågor: 
Konstredovisning på nämnd  
Sammanställning av konst som har köpts in under 2018-2019 
Kriterier vid köpa av konst 
Redovisning av konst som blivit förstörda vid vattenskada 
Investeringslista på all konst som kommunen äger 
Regeringspengar – Stärkta bibliotek 
Studieplatser i Ösmo bibliotek 
 
Övriga frågor: 
Ansvar för skyltning av fornminnen 
Utredning simhall – information 
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