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Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

  
Utses att justera Mikael Söderlund med Lena Träff som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Rådhuset 
 

Sekreterare   Paragrafer 27–30 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  
 Mikael Söderlund 
  

 Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2021-05-31 Organ Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2021-06-01 Anslaget tas ned 2021-06-23 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–14:30 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) Ordförande, Mikael Söderlund (M), Lena Träff 

(S) 
 
  

Övriga Pernilla Larsson nämndsekreterare/utvecklare, Susanne Lundberg fritids- 
och kulturchef 
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§ 27  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1.  Mikael Söderlund väljs till justerare med Lena Träff som 
ersättare.  
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§ 28  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs  



  
PROTOKOLL 5 (6) 
Sammanträdesdatum  

2021-05-31  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 29 FKN 20/2021-800 

Information från förvaltningen 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerade om nuläget för covid- 19. Det finns 
beslut i kommunledningsgruppen att  alla som kan ska jobbar 
hemifrån fram till den sista september, den 3 juni tas nya beslut hur 
vi kan öppna upp våra verksamheter i kommunledningsgruppen. 

Sommarlovsaktiviteter det kommer bland annat bli: 

 Sommarlovsarmband så barnen kommer att få bada tre 
gånger i veckan på Ekbacksbadet. 

 Pysselkassar kommer att finnas 
 Kulturskolan kommer ha danskurser. 

Sommarlovsprogram kommer ut så fort det blir klart. 
Idrottspolitiskaplanen har precis kommit, förvaltningen jobbar med 
att nämnden ska kunna ta upp den på nämnden i juni då är sista 
nämnden innan remisstiden går ut. 

Förvaltningschefen informerade från verksamheterna enligt bilaga. 
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§ 30 FKN 19/2021-800 

Förebyggande ungdomsarbete 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet föreslår Fritids- och kulturnämnden besluta. 

1. Tackar för informationen.  
2. Fritids- och kulturförvaltningen får från och med nu i 

uppdrag att i delårsredovisningen och helårsredovisningen 
rapportera förändrade arbetssättet.  

Sammanfattning 

Under maj månad har en första träff för motorburen ungdom 
genomförts. Personal från fritidsgården Gluggen och svenska kyrkan 
anordnade bilkurragömma för motorburna ungdomar. Under 
kvällen deltog elva ekipage i aktiviteten. 

Inför sommaren planeras riktade aktiviteter till Österled. Ihop med 
föreningslivet kommer det att skapas aktiviteter under sommaren för 
de boende i det området.  


