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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 100 Mötet öppnas
Ordförande Kurre Carlson (L) hälsar alla välkomna till dagens
sammanträde och förklarar mötet öppnat.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 101 Val av justerare samt tidpunkt för justering
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

Justerares sign

utse Bernt Dahlgren (M) att jämte ordförande justera
protokollet.
justeringen sker den 27 augusti klockan 10.00 på kultur- och
fritidskontoret.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 102 Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerares sign

fastställa utsänd föredragningslista.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 103 Anmälan av jäv
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar
att

Hans Albertsson (SD) anmäler jäv i ärendet Utredning angående
bana 3, §110.

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Offentliga verksamheter, som till exempel en kommunal nämnd, ska i sin
verksamhet ta hänsyn till allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet. Jäv är när en person är partisk i ett ärende eller om det finns
någon annan omständighet som gör att personens opartiskhet kan
ifrågasättas. Det finns regler angående jäv för att förhindra eller försvåra
att en anställd eller förtroendevald gynnar sig själv eller någon närstående i
handläggningen av ett ärende eller beslut.
I kommunallagen (2017:725) 6 kap 28-32 §§ samt 7 kap 4 § framgår det
vad som betraktas som jäv för förtroendevalda och anställda.
28 § En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make,
sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om
ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den
förtroendevalde själv eller någon närstående,
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som
saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av
ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon
själv är knuten till,
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt
någon i saken, eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.
Förtroendevalda och anställda ska självmant ange om det finns en
omständighet som kan utgöra jäv mot denne.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr
KFN2020/79

§ 104 Prisutdelning Årets kulturpris

Kultur- och fritidsnämndens priser och stipendier delas vanligen ut under
Tranås kommuns nationaldagsfirande. Eftersom årets firande ställdes in
på grund av coronavirusets framfart kommer priserna att delas ut vid
olika tillfällen under hösten 2020.
Till dagens sammanträde är årets kulturpristagare, Oskar Karlsson,
inbjuden.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Kurre Carlson (L) berättar att
Oskar Karlsson utfört ett imponerande arbete och läser upp motiveringen
”Oskar Karlsson tilldelas Årets kulturpris 2020 för sin bok Gårdarna som
blev Tranås. Han får också priset för sitt stora intresse och engagemang
för hembygden”. Nämndens ordförande överlämnar en tavla och en
blombukett.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr
KFN2020/89

§ 105 Samråd – förslag till ny översiktsplan
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

behandla ärendet vid nästa sammanträde.

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Tranås kommun har upprättat förslag till ny översiktsplan. Förslaget
omfattar hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga
inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön
ska utvecklas. Förslaget till översiktsplan är helt digitalt och består i
huvudsak av fyra delar:
- en strategisk del som beskriver viktiga principer och ställningstaganden
för kommunens framtida utveckling,
- en utvecklingsdel som beskriver markanvändning och förutsättningar i
områden som är särskilt berörda,
- en hänsynsdel som redovisar intressen, anspråk och förhållanden som
särskilt måste beaktas i planeringen, samt
- en samlad hållbarhetsbedömning som även utgör
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 3§.
Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att fram till 2020-09-30 att
lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.
Tillväxtavdelningens Jimmy Karlsson besöker kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 2020-08-24 för att berätta mer om
förslaget.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 106 Förvaltningschefen och avdelningscheferna informerar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Vid varje nämndsammanträde informerar förvaltningschefen och
enhetscheferna om aktuella frågor och händelser inom verksamheten.
Snart budgetberedning

Förvaltningschef Eva Hanzén informerar om budgetberedningen som
kommer att äga rum 15 och 16 september. Det är också dags för
delårsbokslut med prognoskommentar. När det gäller coronaviruset är
läget stabilt i Tranås. Ingen smitta finns konstaterade på särskilt boende.
Läktare snart klar

Förvaltningschef Eva Hanzén redogör för aktuella frågor på
anläggningssidan. Svenska hockeyförbundet vill genomföra deltävling i
TV-pucken i Tranås i början av oktober med sex deltagande lag. Läktaren
till konstgräsplanen på Bredstorp är snart klar. Förvaltningschefen
konstaterar också att det varit en hel del skadegörelse och nedskräpning
under sommaren.
Eriksbergs museum görs om

Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist berättar att under
sommaren har det varit Konstaveny på Storgatan. Eriksbergs museum har
öppet till 28 augusti. Därefter påbörjas arbetet med omgörningen. Arbete
pågår att coronaanpassa kulturfest och regnbågsvecka 42. Epic har varit
välbesökt och ovanligt många sjätteklassare har hittat till ungdomsgården
på egen hand.
Fler meröppet-användare

Bibliotekschef Peter Åkesson informerar om att biblioteksbesökarna är på
väg tillbaka efter en nedgång under våren. Utlånen ligger i nivå med förra
årets utlån. Antalet meröppetanvändare ökar. Just nu handlar det om 457
personer. Biblioteket kommer att genomföra ett projekt med
digitalsatsning samt under hösten slutföra arbetet med revidering av
biblioteksplanen.
Aktivitetsstödet på gång

Carl-Johan Larsson, administrativ chef, berättar att det är sista
ansökningsdag för aktivitetsstödet 25 augusti. Stödet gäller vårens
aktiviteter. Administrationen och kultur- och ungdomsavdelningen
hjälper skolan under två veckor med att köra ut mat till klassrum.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr
KFN2020/158
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 107 Information om förvaltningens arbete med
dataskyddsförordningen
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslut skickas till:
Dataskyddsombudet, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU sedan 25 maj 2018. Den berör
de som behandlar personuppgifter och innebär bland annat stärkta
rättigheter för den enskilde. KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen
granskat Tranås kommuns efterlevnad av dataskyddsförordningen. Ett
antal brister och utvecklingsområden konstaterades exempelvis att
kommunen måste se över sin lösning för dataskyddsombud, brister i
registerförteckningar över personuppgiftsbehandlingar samt behov av fler
utbildningsinsatser. Revisionen rekommenderar också årliga kontrollmål
i internkontrollplanen.
Förvaltningen rapporterar att följande åtgärder har genomförts sedan
rapporten:
-

Ett nytt dataskyddsombud har utsetts.
Kultur- och fritidsnämnden har valt dataskyddsombud och anmält till
datainspektionen.
En kommunövergripande arbetsgrupp har tillsatts med representanter från
samtliga förvaltningar och bolag. Gruppen samordnas av dataskyddsombudet.
Arbetsgruppen samordnar dataskyddsarbetet, är ett forum för dialog och
erfarenhetsutbyte.
Mallen för registerförteckningar över personuppgiftsbehandlingar har reviderats.
En handbok för registerförteckningar har skapats, rutiner för
personuppgiftshantering har reviderats, nya checklistor och instruktioner för
personuppgiftsbehandlingar har skapats.
Nya mallar för personuppgiftsbiträdesavtal och personuppgiftsansvariges
instruktion för behandling av personuppgifter. Båda utgår från SKR:s mall.
Arbete pågår med att ta fram nya rutiner och checklistor för
personuppgiftsincident
Arbete pågår med att ta fram utbildningspaket till personuppgiftssamordnare
och datskyddsombud
Varje förvaltning arbetar med att uppdatera den nya mallen för
registerförteckning.
Kommunövergripande internkontroll pågår under året
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att säkerställa att förvaltningen
efterlever dataskyddsförordningen

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut, §7, 2020-01-14.
- Kultur- och fritidsförvaltningens lägesrapport, 2020-07-10.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr
KFN2020/21
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 108 Kultur- och fritidsnämndens budget 2021 och plan för 20222023
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ställa sig bakom förvaltningens förslag till budget 2021 och plan
för 2022-2023 samt tilläggsäska 800 000 kronor till den
föreslagna driftbudgetramen för budget 2021.

Arbetsutskottets beslut

att ställa sig bakom förvaltningens förslag till budget 2021 och plan för
2022-2023 samt tilläggsäska 800 000 kronor till den föreslagna
driftbudgetramen för budget 2021.
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, budgetberedningen, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden gav vid sammanträdet i juni förvaltningen i
uppdrag att ta fram en budget enligt kommunstyrelsens föreslagna ram
med medföljande konsekvenser samt ett förslag med ett tilläggsäskande
för att bibehålla nuvarande verksamhetsnivå.
Förvaltningschef Eva Hanzén presenterar förvaltningens två förslag till
budget 2021 samt plan för 2022-2023. Förvaltningschef redogör för
uppdrag, verksamhets- och ansvarsområde, personalresurser,
förbättringar och prioriteringar 2021 och plan 2022-2023 samt
lokalförsörjningsplan.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsnämnden diskuterar ärendet och konstaterar att för att
kunna bibehålla nuvarande verksamhetsnivå samt uppfylla nämndens
reglemente är budgetbehovet 1,2 miljoner kronor större än
kommunstyrelsens förslag till ram. Nämnden bedömer att förvaltningen
kommer att kunna genomföra besparingar under 2021 för motsvarande
400 000 kronor varför nämnden beslutar om ett tilläggsäskande på
800 000 kronor.
När det gäller investeringsbudgeten har nämnden inga invändningar.
Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut, § 74, 2020-04-14.
- Tjänsteutlåtande, daterad 2020-06-30

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr
KFN2020/86
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr
KFN2020/100

§ 109 Samråd om ny avfallsplan
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ställa sig bakom samrådsyttrandet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

att ställa sig bakom samrådsyttrandet.
Beslut skickas till:
Projektavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslag
till ny avfallsplan för Tranås kommun. Avfallsplanen är ett
strategidokument för hela kommunen. Planens syfte är att främja en god
resurshushållning genom olika mål och åtgärder. Tio mål har valts ut som
kommunen ska arbeta med till år 2025. De är:
1. Tranås kommun ska inspirera alla som bor och verkar i kommunen till
en hållbar konsumtion och kommunens verksamheter ska visa vägen.
2. Sopmängden i kärlet ska minskas.
3. Matsvinnet i kök och serveringslokaler ska minska med 25 procent.
4. Tranås kommun ska främja och bidra till en ökad återanvändning.
5. Alla förpackningar och tidningar ska sorteras till materialåtervinning.
6. Den allmänna kunskapen kring nedskräpning ska öka.
7. Avfallets miljöpåverkan ska minska.
8. Miljöerna där avfall lämnas ska vara inbjudande, tillgängliga och
användarvänliga.
9. Avfallshanteringen ska bedrivas med en så låg klimatpåverkan som
möjligt.
10. Avfallsservicen i flerbostadshus ska öka.
Till varje mål finns det i planen formulerade åtgärder som ska bidra till att
målen uppfylls. Enligt förslaget ska en årlig verksamhetsplan fastställas
och målen följas upp med hjälp av nyckeltal.
Förvaltningens bedömning

De föreslagna åtgärderna är inte inarbetade i budget och kommer initialt
att leda till kostnader.
Angående åtgärder i bilaga 1 – ta fram en återanvändbar avfallspåse
och dela ut till det rörliga friluftslivet:
’Det rörliga friluftslivet’ är utspritt i hela kommunen. I skogarna, på
vattendragen och sjöarna, i parkerna och i naturreservaten, längs spår och
leder. Att ’dela ut’ påsar ställer frågor som; till vilka? Alla hushåll? Ska det
finnas påsar vid informationstavlor? Var ska påsarna slängas? Hemma? I
avfallskärl i friluftslivet? Var ska dessa placeras? Kostnader för design,
material och övrig hantering – hur ska det fördelas?
Att införa gemensamma sorteringsprinciper på arbetsplatserna;
Kontorsarbetsplatser och verksamhetslokaler skiljer sig åt. Utifrån kulturoch fritids perspektiv är det stor skillnad på vad som behöver åtgärdas vid
en jämförelse mellan exempelvis simhallen, Bredstorps idrottsplats och
biblioteket. Här behövs ett förtydligande.
Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr
KFN2020/100

§ 109 Samråd om ny avfallsplan
Ta-Ge hyllor på arbetsplatserna;
Det är viktigt att inte ta bort möjligheterna för föreningslivet att inbringa
intäkter via secondhandinsamling och försäljning.
Återbruk på ÅVC.n
Se ovan kommentar samt viktigt att göra detta i samarbete med
föreningslivet.
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterad 2020-07-16
- Avfallsplan, samrådsversion, 2020-04-20.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr
KFN2020/100

§ 110 Utredning angående Bana 3
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

invänta Tranåsbostäders utredning.

Jäv

Ledamoten Hans Albertsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i
överläggningen eller beslutet.
Arbetsutskottets beslut

att ge förvaltningen i uppdrag att be Tranåsbostäder ta fram kostnader
för att bygga om bana 3 samt vilken hyra det skulle resultera i.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.

Bakgrund

Förvaltningschef Eva Hanzén redogör för ärendet. Bouleklubben är i
behov av en inomhuslokal efter att klubben fått lämna de gamla lokalerna
i Fröafall. Ett av flera alternativ som diskuterats är att bygga om bana 3
till en boulehall.
Anläggningschef Mattias Karlsson har fått i uppdrag att titta på olika
möjligheter och ta fram beslutsunderlag.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att beläggningen inte är högre än
att det är möjligt att ta bort bana 3. Det kommer att föranleda bekymmer
för de drabbade föreningarna men inte mer än att nämnden ser det som
hanterbart. Nästa fråga är om det är byggnadsmässigt möjligt att bygga
om bana 3 till en boulehall samt om bouleklubben kommer att klara
hyran.
Förvaltningen har på uppdrag av arbetsutskottet beställt ett underlag från
Tranåsbostäder som visar kostnader för att bygga om bana 3 samt vilken
hyra det skulle resultera i.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 111 Medborgarförslag om digitalisering av Elis Kågéns donation
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat enligt nedanstående.

Arbetsutskottets förslag till beslut

att anse medborgarförslaget besvarat enligt nedanstående..
Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige, förslagsställaren, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.

Bakgrund

En Tranåsbo har, 2020-03-05, lämnat in ett medborgarförslag om att
kommunen ska undersöka möjligheten att digitalisera delar av Elis
Kågéns donation. Samlingen som bland annat består av filmer, foton,
glasplåtar, negativ med mera skulle då göras tillgänglig för alla.
Samlingen bedöms också ha ett stort intresse för många av kommunens
invånare. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att Elis Kågéns donation är ställd
till stiftsbiblioteket i Linköping och av den anledningen kan Tranås
kommun inte ta något beslut angående medborgarförslaget.
Förslagsställaren hänvisas istället till stiftsbiblioteket. En annan möjlighet
är att vända sig till stiftelsen Tranås Säteri.
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterad 2020-08-10
- Medborgarförslag, dnr KFN2020-105, 2020-03-05.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr
KFN2020/105

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 112 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2021
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

kultur- och fritidsnämnden sammanträder följande datum 2021:
25 januari, 22 februari, 29 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 30
augusti, 18 oktober, 29 november, 20 december.

Arbetsutskottets förslag till beslut

att kultur- och fritidsnämnden sammanträder följande datum 2021: 25
januari, 22 februari, 29 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 30 augusti, 18
oktober, 29 november, 20 december.
Beslut skickas till:
Kommunkansliet, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med
kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag till mötesdatum för
kultur- och fritidsnämnden för kommande år. Förvaltningen föreslår tio
mötesdatum under 2021 enligt följande: 25 januari, 22 februari, 29 mars,
19 april, 17 maj, 21 juni, 30 augusti, 18 oktober, 29 november, 20
december. Nämndens sammanträden äger rum på måndagar med start
klockan 13.30.
Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-04.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 113 Redovisning av delegationsbeslut – juni – juli
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anse beslut fattade på delegation under perioden juni till juli som
anmälda.

Arbetsutskottets förslag till beslut

att anse beslut fattade på delegation under perioden juni till juli som
anmälda.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.

Bakgrund

En delegationsordning är en lista över ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden där nämnden beslutat att lämna över beslutanderätten till
arbetsutskott eller anställd. Syftet är att göra organisationen effektivare
och beslutsvägar kortare vilket innebär snabbare handläggning av vissa
ärenden. Det förutsätter också ett förtroendeförhållande mellan nämnden
och delegaten. Förvaltningen och arbetsutskottet ska kontinuerligt
redovisa beslut fattade på delegation. Det görs genom en lista som följer
med som underlag till varje nämndsammanträde. Redovisningen innebär
inte att kultur- och fritidsnämnden omprövar eller fastställer
delegationsbesluten. Däremot kan nämnden återta lämnad delegering för
framtiden eller föregripa ett beslut i enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över och fatta beslutet.
Aktuella delegationsbeslut

- Avslag bidrag, 2020-06-09, beslutat av förvaltningschef.
- Konstarrangemang, 2020-06-05, beslutat av enhetschef.
- Konstarrangemang, 2020-06-04, beslutat av enhetschef.
- Musikarrangemang, 2020-06-22, beslutat av enhetschef.
- Attesträtt, 2020-06-03, beslutat av förvaltningschef.
- Lotteriregistrering, 2020-06-30, beslutat av enhetschef.
Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut juni - juli 2020
- Tjänsteutlåtande, daterad 2020-07-04.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24

§ 114 Ekonomisk rapport – januari – juli 2020
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.

Bakgrund

Förvaltningschef Eva Hanzén informerar om budgetuppföljningen från
månaderna januari till juli. Riktvärdet efter sju månader är 58,3 procent
och förvaltningens utfall för samma period ligger på cirka 56 procent.
Beslutsunderlag

- Utdrag ur ekonomisystemet, daterad 2020-08-10.

Justerares sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr
KFN2020/161

§ 115 Ej avslutade ärenden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt stryka
ärendet Skrivelse från Holavedens hembygdsförening och
Medborgarförslag om digitalisering av Elis Kågéns donation
eftersom de avslutats.

Arbetsutskottets förslag till beslut

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt stryka
ärendet Skrivelse från Holavedens hembygdsförening och
Medborgarförslag om digitalisering av Elis Kågéns donation eftersom de
avslutats.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Förvaltningen har sammanställt listor på inkomna ärenden som ännu inte
har avgjorts av nämnden samt beslutade ärenden som inte avslutats. Se
bilaga.
Beslutsunderlag

- Redovisning av ej avslutade ärenden, daterad 2020-07-24.

Justerares sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr
KFN2020/168

§ 116 Rapporter från kontaktpolitiker
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Nämndens ordförande Kurre Carlson (L) informerar om utdelningen av
ungdomsstipendiet 2020 till Astrid Lagg. Överlämnandet ägde rum på
Kulturskolan 2020-08-17.

Justerares sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr
KFN2020/162

§ 117 Rapporter
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Följande rapporter redovisas:

a)

Justerares sign

Rapport – Ungdomars delaktighet. Se bilaga.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr
KFN2020/163

§ 118 Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:

a) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2020-08-10. Protokoll.
b) Kultur- och fritidsnämnden. 2020-06-15. Protokoll.
c) Kultur- och fritidsförvaltningen. 2020-06-08. Konstrakan 2020 –
inställd. Diarienummer: KFN2020/131.
d) Kommunstyrelsen. 2020-06-18. Omorganisation –
arbetsmarknadsförvaltning under kommunstyrelsen. Diarienummer:
KFN2020/137.
e) RF SISU Småland. 2020-06-18. Kompensationsstöd till idrottsföreningar
i Tranås kommun. Diarienummer: KFN2020/139
f)

Polismyndigheten. 2020-07-02. Tillståndsbevis allmän sammankomst sommarorkester. Diarienummer: KFN2020/146.

g) Linköpings stift. 2020-05-29. Information om planerad avverkning i
Illernreservatet. Diarienummer: KFN2020/130.
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2020-06-30. Tillstånd från föreskrifter
för avverkning av skog inom naturreservatet Illernområdet, Tranås
kommun. Diarienummer: KFN2020/144.
i)

Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2020-06-18. Dispens och tillstånd från
reservatsföreskrifter inom naturreservat inom Habo, Jönköpings,
Mullsjö och Tranås kommuner. Diarienummer: KFN2020/135.

j)

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. 2020-06-18. Skrivelse med rubriken
”Arbetslivsmuseer i behov av stöd”. Diarienummer: KFN2020/136.

k) Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS. 202006-10. KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen.
Diarienummer: KFN2020/132.
l)

Kultivera. 2020-05-06. Kultiveras årsbok 2019. Diarienummer:
KFN2020/127

m) Kultur- och fritidsförvaltningen. 2020-06-03. Svar på enkät angående
sommarlovsaktiviteter för kommunens unga. Diarienummer:
KFN2020/122.
n) Kultur- och fritidsförvaltningen. 2020-06-04. Svar på polisens fråga om
vad kommunerna erbjuder barn och unga sommaren 2020.
Diarienummer: KFN2020/121.
o) Riksantikvarieämbetet. 2020-06-03. Kulturarvets ekonomiska påverkan.
Diarienummer: KFN2020/123.
p) Riksteatern. 2020-06-04. Riksteaterns årsberättelse 2019.
Justerares sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-08-24
Dnr
KFN2020/163

§ 118 Anmälningsärenden
Diarienummer: KFN2020/124.
q) Polismyndigheten. 2020-07-02. Polisanmälan skadegörelse badplats.
Diarienummer: KFN2020/151.
r)

Bygg- och miljöförvaltningen. 2020-07-13. Rapport- hälsoskyddstillsyn
badplatser. Diarienummer: KFN2020/156.

Justerares sign
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Kultur- och fritidsnämnden
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2020-08-24

§ 119 Mötet avslutas
Ordförande Kurre Carlson (L) förklarar mötet avslutat.

Justerares sign
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