
  
PROTOKOLL 1 (8) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

  
Utses att justera Ove Janse med Mikael Söderlund som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Fritids- och kulturförvaltningens kontor 
 

Sekreterare   Paragrafer 39–44 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  
 Ove Janse 
  

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

2021-10-11 Organ Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2021-10-18 Anslaget tas ned 2021-11-16 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

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

Tjänstgörande 
ersättare 

Ove Janse (S) 
  

Övriga Anne Rytzler Ekonom, Pernilla Larsson nämndsekreterare/utvecklare 
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PROTOKOLL 3 (8) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 39  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut. 

1. Ove Janse utses att justera med Mikael Söderlund som 
ersättare.  



  
PROTOKOLL 4 (8) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 40  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut. 

1. Godkänner föredragningslistan med tillägget Grundläggande 
granskning 2021.  



  
PROTOKOLL 5 (8) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 41 FKN 64/2021-041 

Strategisk och ekonomiskplan 2022 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut. 

1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturförvaltningens förslag till Strategisk och 
ekonomisk plan 2022. 

Fritids- och kulturförvaltningen har en budgetram på 43 049 t kr 
fördelat på de olika enheterna samt en investeringsbudget på 400 t 
kr.  



  
PROTOKOLL 6 (8) 
Sammanträdesdatum  

2021-10-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 42 FKN 20/2021-800 

Information från förvaltningen 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämndens sekreterare rapporterade från 
förvaltningen samt redovisade sjukstatistiken för augustimånad. 

Fritids- och kulturnämndens ekonom informerade om arbetet med 
nulägesanalys.  
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Sammanträdesdatum  

2021-10-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 43 FKN 76/2021-006 

Hantering av sammanträden utifrån Covid-19 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut. 

1. Fysiska sammanträden kan genomföras med fritids- och 
kulturnämndens samtliga ledamöter och ersättare. 

2. Sammanträden ska ske i lokal där det går följa 
begränsningsförordningens regler om att hålla avstånd. 

Sammanfattning 

Den 23 april 2020 § 32 beslutades i enligt politisk överenskommelse 
att enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-31, 
§ 21 begränsa antalet ledamöter som närvarar vid fritids- och 
kulturnämndens sammanträden under rådande läge med anledning 
av coronaviruset till sju. Fyra ledamöter från majoriteten P7, två från 
S och en från SD samt att inga ersättare närvarar om de inte 
tjänstgör. 

Efter den 29 september 2021 finns inte längre 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete kvar. 
En successiv återgång till arbetsplatserna förordas. 
Begränsningsförordningen som gäller tills vidare påtalar bland annat 
att avstånd ska hållas och att lokaler ska utformas så att trängsel kan 
undvikas och säker in- och utpassering kan ordnas. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen och 
nämnderna besluta att sammanträden efter den 29 september kan 
genomföras fysiskt med samtliga ledamöter och ersättare om 
trängsel kan undvikas.  
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Sammanträdesdatum  

2021-10-11  

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 44 FKN 77/2021-007 

Grundläggande granskning 2021 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut. 

1. Lämnar över föreslagen redovisning av grundläggande 
granskning 2021 för beslut i Fritids- och kulturnämnden. 

Sammanfattning 

Arbetsutskottet arbetade igenom de frågor som revisionen lämnat för 
besvarande. 


