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2020-06-15 2020-07-08 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28   

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande 

    

    

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Tomas Simonsson (M) 
Anton Härder (S) 
Ida Ekdahl (C) 
Hilda Aramayes Ardash (KD) 
Rumiana Miteva de Reyes (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Silvia Lobos (S) 
Jerker Nilsson (V) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Anders Mårtensson (C) 
 
Tjänstemän 
Roger Johansson, utbildningschef 
Jörn Engkvist, kultur- och fritidschef 
Helen Karlsson, kulturstrateg 
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 2020-05-28   

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande 

    

    

Ärenden 
 

 Val av justerare 
 

5 
 Fastställande av dagordning 

 

6 
 Strategisk information och frågor 

 

7 
 Redovisning av delegeringsbeslut 

 

8 
 Information - Lägesrapport biblioteken 

Virestad och Eneryda 

 

9 

 Information - Lägesrapport musikkåren 
 

10 
 Internationell arena för muntligt berättande år 

tre 

2020/17 

11 - 12 

 Stöd till föreningar med anledning av Covid-19 
2020/19 

13 - 14 
 Delegeringsordning för kultur- och 

fritidsnämnden 

2019/48 

15 

 Bibliotekssamverkan 
 

16 
 Månadsrapport efter april 

2020/15 

17 
 Information - Budget 2021 

2020/18 

18 
 Övrigt 

 

19 
 Meddelanden 

 

20 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 40 Val av justerare 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden utser Anton Härder (S) att justera protokollet. 

Justeringen äger rum den 4 juni kl. 11.00 i kommunhuset. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 41 Fastställande av dagordning 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer dagordningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 42 Strategisk information och frågor 
 
Information 

 Kallelsen till dagens sammanträde har kommit till ledamöterna senare än 
vanligt med anledning av systemuppdatering som tagit längre tid än 
planerat. 

 Kultur- och fritidschefen är nu på plats i kommunen. 
 Utbildningschefen informerar om organisationsförändringar. 
 Ordförande informerar om att det är ett extra nämndssammanträde den 

13 augusti 2020 för att behandla budget 2021. 
 Nämnden diskuterar vad som kan göras för att hedra Lisa Larssons 

livsgärning i Älmhults kommun. 
 Ordförande informerar om att han undertecknat ett brev till 

kulturministern gällande bidrag/medel till kulturaktörer. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 43 Redovisning av delegeringsbeslut 
 

Information 
Inga delegeringsbeslut fanns att redovisa. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 44 Information - Lägesrapport biblioteken 
Virestad och Eneryda 
 

Information 
Utbildningschefen informerar om folkbiblioteken i Virestad och Eneryda. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 45 Information - Lägesrapport musikkåren 
 

Information 
Kulturstrategen informerar om läget för musikkåren. 

  Musikkåren söker en replokal 

 Undervisningslokaler i Älmehallen 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 46 Internationell arena för muntligt berättande år 
tre 
Ärendenummer KFN 2020/17 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden medfinansierar år 3 i projektet ”Kronoberg 

utvecklar en internationell arena för muntligt berättande” med 50 000 kr.  

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg ansöker om projektmedel hos Statens kulturråd för att 
genomföra de aktiviteter som hör till år 3 i ett 3-årigt projekt, Kronoberg 
utvecklar en internationell arena för muntligt berättande. För år 3 söker Region 
Kronoberg medfinansiering på 50 000 kr från Älmhults kommun, i egenskap av 
kommun inom Sagobygden. Projektet är i linje med och tar avstamp i den 
kulturpolitiska överenskommelse som Älmhults kommun ingått med 
Berättarnätet Kronoberg.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-22.  

 Redovisning år 2 Statens Kulturråd,  KUR 2019-2425 

 Ansökan till Statens Kulturråd, KUR 2020-2742 

 Beslutsinformation Kronoberg utvecklar en internationell arena för muntligt 
berättande (år 3), 2020-02-28 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut och finner nämnden beslutat så.  
_____ 
 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Utbildningschefen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Planeringschefen 
Kulturstrategen 
Ekonomiavdelningen  
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 47 Stöd till föreningar med anledning av Covid-19 
Ärendenummer KFN 2020/19 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Aktivitetsstöd ska ges till föreningar som ansöker om ersättning för förlorad 

intäkt till följd av coronaviruset. 
 Stöd till studieförbunden ligger kvar på beslutad nivå i år. Härmed avses såväl 

generella bidrag som riktade bidrag.  
 Tidigare års verksamhetsvolymer ligger till grund för fördelning av statsbidrag 

till studieförbund kommande år.  
 Stöd till kulturföreningar och övriga kulturaktörer med långsiktigt kulturstöd 

ligger kvar på beslutad nivå i år.  
 Beslut om arrangemangsbidrag och nivå och form för detta till övriga 

kulturföreningar och kulturaktörer tas i varje enskilt fall.  

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Då det råder speciella omständigheter till följd av corona som gör att statistiken 
för föreningarnas deltagande i år inte reflekterar föreningarnas normaltillstånd, 
bör nivå för aktivitetsstödet baseras på statistik från tidigare år.  
Det samma gäller bidrag till studieförbunden, vars verksamhet tydligt påverkas 
av och minskar i och med Coronapandemin. Folkbildningsrådets styrelse har 
beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års 
verksamhet inte påverkar fördelningen av kommande statsbidrag. Det 
kommunala generella bidraget till studieförbunden bör följa samma linje och 
baseras på statistik från tidigare verksamhetsår. Överenskommen projekt- och 
programverksamhet, såsom Kultur i vården-program och Kulturcaféverksamhet 
bör i den mån det är möjligt senareläggas. I de fall överenskommen verksamhet 
inte går att senarelägga bör riktat bidrag ligga kvar på tidigare beslutad nivå.   
För att hålla kulturlivet levande bör det långsiktiga kulturstödet ligga kvar på 
samma nivå som föregående år.  
Kommunen bör vara lyhörd för föreningarnas och övriga kulturaktörers behov 
och önskemål kopplade till rådande situation. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

Beslutsunderlag 
  Utbildningsförvaltningens och kommunledningens tjänsteskrivelse, daterad 

2020-04-27 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut och finner nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Kulturstrateg 
Fritidsstrateg 
Planeringschef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 48 Delegeringsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 
Ärendenummer KFN 2019/48 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta förslag till ny delegeringsordning, 

daterad 2020-05-06 med korrigeringar. Delegeringsordningen gäller från och 
med 2020-06-01. 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde i november 2019 policy för delegering. 
Nämnderna fick i uppdrag att se över och revidera sina delegeringsordningar 
utifrån den nya policyn. 
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § uppdra (delegera) åt presidiet, 
ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Kommunfullmäktige har beslutat 
om en policy för delegering. Syftet med policyn är att underlätta för en enhetlig 
och effektiv delegering i hela kommunorganisationen. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en mall för nämndernas 
delegeringsordningar. 

Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13 

 Förslag till delegeringsordning daterad 2020-05-06 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 49 Bibliotekssamverkan 
Ärendenummer KFN 2020/23 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden, i samråd med utbildningsnämnden, uppdrar åt 

utbildningsförvaltningen att presentera förslag på utökad samverkan mellan 
folkbibliotek och skolbibliotek i syfte att mer effektivt utnyttja våra 
kommunala biblioteksresurser. Koppling bör finnas till befintlig 
biblioteksplan. Uppdraget ska redovisas senast oktober 2020. 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Tomas Simonsson (M) yrkar att Kultur- och fritidsnämnden i samråd med 
utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att presentera förslag på 
utökad samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek i syfte att mer effektivt 
utnyttja våra kommunala biblioteksresurser. Koppling bör finnas till befintlig 
biblioteksplan. Uppdraget ska redovisas senast oktober 2020.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan besluta i enlighet med 
Tomas Simonssons (M) yrkande och finner nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningschefen 
Kultur- och fritidschefen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 50 Månadsrapport efter april 
Ärendenummer KFN 2020/15 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden prognostiserar ett överskott på 360 tkr på driftsbudgeten. Flertalet 
verksamheter har blivit påverkade av den pågående pandemin. Osäkerhet råder 
över vilka investeringsprojekt som kommer att bli genomförda under året. 

Beslutsunderlag 
 Prognos efter april – 2020 Kultur- och fritidsnämnden daterad 2020-05-12 

 Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-05-12 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 51 Information - Budget 2021 
Ärendenummer KFN 2020/18 
 

Information 
Ordförande informerar om budgetprocessen och extra nämndssammanträde den 
13 augusti 2020.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 52 Övrigt 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Inga övriga punkter på sammanträdet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2020-05-28 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 53 Meddelanden 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Inget meddelades till kultur- och fritidsnämnden på dagens sammanträde. 
_____ 
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