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§ 90 Begäran om att inrätta ett konstutskott inom kultur- och fritidsnämnden
§ 91 Förlängning av samverkansavtal för Hälsodisken Balansen i Mölndals stad för år 2016
§ 92 Uppsägning av avtal om ridverksamhet inom Gunneboområdet
§ 93 Förslag till revidering av hyresprislista och regler för uthyrning och debitering av lokaler
§ 94 Förslag till revidering av “Stöd och stipendium till ideella föreningar och studieförbund”
§ 95 Redovisning av medarbetarenkäten
§ 96 Verksamhetspian och intemkontroliplan 2016
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§ 99 Förvaltningschefen informerar
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DnrKFN
120/15

§90
Begäran om att inrätta ett konstutskott inom kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås låta kultur- och fritidsnämnden inrätta ett konstutskott, med
uppdrag att fatta beslut i konstnärliga gestaltningsärenden upp till 6,75 prisbasbelopp.

Are ndet
Av kultur- och fritidsnämndens reglemente (KF 20 13-02-20, § 18) framgår nämndens
ansvar för konstnärlig gestaltning av stadens byggnader och anläggningar, vara rådgivande
vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden samt att i
samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens
konstsamlingar och anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar.
Kultur och fritidsnämnden beslutade 1993-02-10 § 14 att om det skulle inkomma uppdrag
om konstnärlig utsmyckning i samband med ex byggnation får konstintendenten i uppdrag
att ta kontakt med nämnden som då får ta ställning till om ett utskott skall utses.
Konstutskott har tillsatts kontinuerligt för varje mandatperiod sedan 1998. Konstutskottet
fattar beslut om konstnärliga skissuppdrag och utförandeuppdrag i samband med
nybyggnation av stadens byggnader och anläggningar. 1 konstutskottet redovisas ärenden
kring stadens konstsamling som status, skador och omplaceringar. Eventuella avvikelser
rapporteras till kultur- och fritidsnämnden. Konstutskottet har över åren träffats 3-5 ggr/år.
Sekreterare för konstutskottet är konstintendenten. Konstutskottets protokoll går till kulturoch fritidsnämnden. Handläggare för konstnärliga gestaltningsärenden och stadens
konstsamling är konstintendenten.
För att kultur- och fritidsnämnden ska vara i stånd att verkställa kommunfullmäktiges
uppdrag i reglementet kring ansvar för konstnärlig gestaltning föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden får utse ett konstutskott vid ny
mandatperiod med uppdrag att besluta i konstnärliga gestaltningsärenden upp till 6,75
prisbasbelopp. Over 6,75 prisbasbelopp beslutar kultur- och fritidsnämnden. Inköp av
enskilt konstverk upptill 0,6 prisbasbelopp görs av konstintendent.

Ärendets behandling
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2015
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 december 2015, § 67, och lämnade över ärendet
till nämnden utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige låter nämnden inrätta ett
konstutskott, med uppdrag att fatta beslut i konstnärliga gestaltningsärenden upp till 6,75
prisbasbelopp.

Bes 1 utsg ån g
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§91
Förlängning av samverkansavtal för Hälsodisken Balansen i
Mölndals stad för år 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Samverkansavtalet om Hälsodisken Balansen för år 2016 förlängs. Kultur- och
ritidsnämndens kostnad för hälsodisken, som uppgår till 160 tkr, tas inom budget.

Ärendet
Mölndals stad har via kultur- och fritidsnämnden ett avtal med hälso- och
sjukvårdsnämnden om Hälsodisk Balansen 2011-2015.
Balansen är en arena där aktörer kan samverka, samordna och samorganisera
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, till gagn för invånarna i Mölndals stad.
Balansen ska verka utifrån ett generellt och befolkningsinriktat perspektiv mot bakgrund av
det övergripande nationella foikhälsomålet “att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för befolkningen”.
Förslaget är att förlänga samverkansavtalet med ytterligare ett år att gälla även 2016. Det
kommer att ske en förändringsprocess under 2016 i syfte att arbeta in Balansen i en samlad
struktur för folkhälsoarbetet. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer också under 2016 se
över hur de vill hantera sidoavtal till foikhälsoavtalen framöver.

Ärendets behandling
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2015.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 december 2015, § 68, och lämnade över ärendet
till nämnden utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden förlänger samverkansavtalet om Hälsodisken Balansen för år
2016 under förutsättning att Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar samma beslut.
Kultur- och fritidsnämndens kostnad för hälsodisken, som uppgår till 160 tkr, tas inom
budget.

Bes 1 utsgå ng
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker.

Expedieras till
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Primärvården

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§92
Uppsägning av avtal om ridverksamhet inom Gunneboområdet
Kultur- och fritidsnämndens beslut
‘örva1tningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalet med Gunnebo Slott och Trädgårdar
SB (GS0TAB) om upplåtelse av lokaler och markområden för ridverksamhet inom
Gunneboområdet, del av Mölndal Gunnebo 1:27 samt avtalet med Gunnebo Ryttarsällskap
GRYS) om ridverksamhet inom Gunneboområdet. Kultur- och fritidsnämnden ger
samtidigt förvaltningen i uppdrag att påbörja samtal med GRYS och eventuellt GSoTAB i
syfte att forma nytt avtal om ridverksamhet för barn och ungdomar i staden från år 2018 och
ramåt. Inriktningen är att avtalet ska ta hänsyn till resultatet från kommande undersökning
ring utveckling av ridcenter i Gunneboområdet eller annan plats i staden. Ett skriftligt avtal
;ällande ridverksamheten under år 2017 ska upprättas.

Ärendet
KFF har med GSoTAB och GRYS haft avtal om ridverksamhet i Gunneboområdet sedan
2001. Avtalstiden omfattar tre år i taget. Nuvarande avtalsperiod upphör vid utgången av
2016. Enligt avtalen ska uppsägning ske senast ett år före avtaisperiodens utgång, annars
förlängs avtalen med en ny avtalsperiod. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att de
nuvarande ridavtalen sägs upp. Avsikten är att forma nya avtal som tar hänsyn till
kommande utredning kring utveckling av ridcenter i Gunneboområdet eller annan plats i
staden. Det finns en muntlig överenskommelse mellan GSoTAB, GRYS och kultur- och
fritidsförvaltningen att ridverksamheten får fortsätta i nuvarande omfattning under 2017

Ärendets behandling
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2015.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 december 2015, § 69, och lämnade över ärendet
till nämnden utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säga upp hyresavtalet med
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB (GSoTAB) om upplåtelse av lokaler och markområden
för ridverksamhet inom Gunneboområdet, del av Mölndal Gunnebo 1:27 samt avtalet med
Gunnebo Ryttarsällskap (GRYS) om ridverksamhet inom Gunneboområdet.
Kultur- och fritidsnämnden ger samtidigt förvaltningen i uppdrag att påbörja samtal
med GRYS och eventuellt GSoTAB i syfte att forma nytt avtal om ridverksamhet för barn
och ungdomar i staden från år 2018 och framåt. Inriktningen är att avtalet ska ta hänsyn till
resultatet från kommande undersökning kring utveckling av ridcenter i Gunneboområdet
eller annan plats i staden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bes 1 utsgå n g
Ordf6rande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker.
Expedieras till
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
Gunnebo Ryttarsällskap

Justerare
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§93
Förslag till revidering av hyresprislista och regler för uthyrning
och debitering av lokaler
Kultur- och fritidsnämndens beslut
evideringen av hyresprislista och regler för uthyrning och debitering av lokaler godkänns.
Den reviderade hyresprislistan och regeldokumentet ska börja gälla från och med 1 januari
016. En årlig revidering av dokumentet ska göras

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade under § 23/2014-04-24 att godkänna kultur- och
fritidsförvaltningens förslag till justeringar av hyrespriser och regler för
uthyrning av lokaler. Förvaltningen föreslår en revidering av dokumentet, att börja gälla
från och med 1januari 2016. När aulan i Gamla Torget 43, kan börja hyras ut, ska den
läggas in i dokumentet.

Ärendets behandling
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2015.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den3 december 2015, § 70, och lämnade över ärendet
till nämnden utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner revideringen av hyresprislista och regler för
uthyrning och debitering av lokaler. Det reviderade hyresprislistan och regeldokumentet ska
börja gälla från och med 1januari 2016. En årlig revidering av dokumentet ska göras.

Bes 1 utsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§94
Förslag till revidering av “Stöd och stipendium till ideella
föreningar och studieförbund”
Kultur- och fritidsnämndens beslut
evideringen av “Stöd och stipendium till ideella föreningar och studieförbund” godkänns.
e reviderade reglerna ska börja gälla från och med 1januari 2016.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade under § 86/2014-11-20 att godkänna revicieringen av
bidragsregler för föreningar och studieförbund, samt att de nya reglerna, i dokumentet “Stöd
och stipendium till ideella föreningar och studieförbund”, ska revideras årligen. Till denna
tjänsteskrivelse bifogas förslag till 2015 års revidering.

Ärendets behandling
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2015.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 december 2015, § 71, och lämnade över ärendet
till nämnden, utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner revideringen av “stöd och stipendium till ideella
föreningar och studieförbund”. De reviderade reglerna ska börja gälla från och med 1
januari 2016.

Bes 1 utsgå ng
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§95
Redovisning av medarbetarenkäten
Kultur- och fritidsnämndens beslut
apporten godkänns.

Ärendet
Resultatet av medarbetarenkäten redovisas.
Förvaltningen uppvisar överlag ett gott resultat, men avsaknaden av två avdelningschefer
påverkar förstås.
Det viktiga är dock arbetet som tar vid efter enkäten. Nu ska resultatet behandlas på
arbetsplatsträffar, där varje enhet tar fram handlingspianer utifrån det resultat man har
uppnått. Varje medarbetare ska plocka ut tre utvecklingsområden och ett eller två
bevarandeområden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§96
Verksamhetspan och internkontrollplan 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslut
0l 6 års verksamhetspian godkänns och nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta
fter densamma.

Ärendet
Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetspianer och
verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och
förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd.
Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av
förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens
vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan innehåller förutom nämndmål och indikatorer
som är kopplade till sex av kommunfullmäktiges mål även en internkontrollplan för 2016.

Ärendets behandling
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2015.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 december 2015, § 73, och lämnade över ärendet
till nämnden utan eget förslag till beslut.

Ledamöternas förslag till beslut
Ingvar Paulsson (M) presenterar ett ändringsförslag av Verksamhetspian 2016 från
Alliansen.
Karin Vedlin (S) föreslår att nämnden godkänner förvaltningens upprättade
Verksamhetsplan för 2016.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag, dels Karin Vedlins (S) förslag, om
godkännande av förvaltningens Verksamhetsplan 2016, dels Ingvar Paulssons (M), om
ändringar i förvaltningens Verksamhetsplan 2016.
Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen.
Ja-röst för Karin Vedlins (S) förslag
Nej-röst för Ingvar Paulssons (M) förslag

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster, mot 4 nej-röster beslutar nämnden enligt Karin Vedlins (S) förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ledamöter
Karin Vedlin (S) ordförande
Estelle Hwatz (S)
Kristina Kömung (MP)
Jessica Wetterling (V)
Anders Karlsson (KD)
Ingvar Paulsson (M) vice ordförande
Johan Ahisell (M)
Glenn Grimhage (L)
Christian Thomasson (C)

JA
x
x
x
x
x

NEJ

x
x
x
x

Reservation
Ingvar Paulsson (M), Johan Ahisell (M), Glenn Grimhage (L) och Christian Thomasson (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt ändringsförslag.
Alliansens ändringsförslag läggs som en bilaga till protokollet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Ändringsförslag
Verksamhetspian 201 6-2018 Kultur- och Fritidsnämnden
Föreslås att under rubriken “Fullmäktigemål” (sid 6-9) ändras texten enligt följande:
Texten “Inriktning från majoritetens programförklaring:” samt efterföljande text i
verksamhetspianen ändras till “Kommunfullmäktiges mål uppnås med följande
inriktning:” och därefter nedanstående text (efter respektive fullmäktigemål).
0

Därtill föreslås att nämndmålen ses över .fii-mi vid behov omarbetas för att i högre
grad stödja nedanstående inriktning.

1. De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen,
karaktäristisk och modern.
1 vår stadskärna ska finnas ett blandat utbud av moderna bostäder, omfattande handel, kultur
och restauranger. Genom att koppla ihop Mölndals centrum med den nya stadsdel som
kommer att växa fram på forsåkersområdet samt Kvarnbyn så skapas förutsättningar för
en sammanhållen, karakteristisk och modern innerstad.

2. De som vistas i Mölndal ska uppleva ökad trivsel och trygghet i offentliga rummet.
Samverkan mellan olika aktörer som kan bidra till ökad trivsel och trygghet i det offentliga
nimmet ska öka. Kommunens brottsförebyggande arbete ska stärkas genom samverkan
mellan skola, socialtjänst, fritid och polis. Gemensamma ytor ska hållas hela och rena.
Trygghetsvandringar genomförs i olika områden. Blandad verksamhet i våra kommundels
centra ger också liv och rörelse fler timmar på dygnet.

6. Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten
förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.
Att tidigt funga barns olika behov ökar förutsättningarna för att dessa fullföljer sin skolgång
och senare fär ett arbete. Förskolan ska stötta språkutvecklingen hos barn med bristande
språkkunskaper och ett tak sättas för barngruppemas storlek. 1 skolan ska kunskaper sättas i
centrum. Särskilt viktigt ar det att man i de tidigare årskursema lär sig räkna, läsa och skriva.
Skolan behöver fler behöriga lärare och kommunen bör fortsatt satsa på karriärtjänster. Fler
lärartimmar behövs i klassrummen. Elever bör kurma fa läxhjalp efter skolan och särskilda
insatser bör riktas mot elever med hög frånvaro.

7. Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta
ansvar for stadens utveckling ska öka.
Kommunen ska ha en god dialog med sina medborgare. Ett särskilt fokus ska läggas på barn
och ungdomars inflytande Användandet av ny teknik och IT skapar goda möjligheter till
förbättrad service och kontakt med medborgarna Kommunen ska också underlätta för sina
medborgare att göra egna Iivsval. Därför ska det fria skolvalet värnas och friskolor stödjas.
Inom äldreomsorgen ska det erbjudas fler äldreboenden som drivs på entreprenad och man
ska själv kunna välja leverantör av hemtjänst. Nya tekniska lösningar för den som önskar bo
kvar i det egna hemmet ska erbjudas.

8. Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa ska öka.
Ett livaktigt kultur- och fritidsliv, samt ökad kunskap och ny teknik, ökar förutsättningarna för
en god hälsa och ett rikare liv. Kommunen ska därför underlätta för en aktiv fritid och stödja
ett aktivt föreningsliv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att jämna ut skillnaderna mellan
killar och tjejer i upplevd hälsa. Foikhälsorådets verksamhet och “välfärdsbokslut” ska
underlätta detta.

9. Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en
hälsosam och god miljö.
Uppfi5[jning av Mölndals nya Miljömål 2022, tillsammans med samhällets teknikutveckling.
ger förutsättningar att stärka miljöarbetet. Möjlig energieffektivisering främjas. Fortsatt
satsning på källsortering och fastighetsnära insamling av avfall underlättar fortsatt hållbar
tillväxt. Vid planering av nya bostadsområden ska grönområden finnas. Bra kollektivtrafik
ska finnas i hela kommunen.

11. Mölndals Stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.
Kommunen ska erbjuda en attraktiv arbetsmiljö där ansvar och egna initiativ värdesätts.
Jämställda arbetsvillkor är en självklarhet i kommunen. Kommunen behöver bli bättre på
individuell lönesättning och att tillämpa avtal. Fler chefer måste våga och vilja vara chef.
Stadens anställda bör ges möjlighet till olika karriärvägar och arbetstider som passar den
enskilde inom ramen för vad som verksamheten möjliggör. Kommunens satsningar på
friskvård stärks.
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§97
Förslag till yttrande över granskning av målstyrninglkvalitet 1
målarbetet
Kultur- och fritidsnämndens beslut
örva1tningens förslag till yttrande över granskningen godkänns.

Arendet
Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av hur
kultur- och fritidsnämnden säkerställer att verksamhetspianer upprättas utifrån
kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt hur stadens styrprinciper genomsyrar nämndens
verksamheter.
Kommunens revisorer har begärt om ett yttrande enligt REV 9/15.
Ernst & Young har i sin revisionsrapport “Granskning av målstyrning och kvalitet i
målarbetet” identifierat tre förbättringsområden och ger därmed kultur- och fritidsnämnden
tre rekommendationer.
1. Nämnden rekommenderas att se till att indikatorer tas fram i enlighet med stadens
styrprinciper:
Nämnden beslutar om kvalitetsmål och indikatorer enligt samma modell som fullmäktige,
men kommer inte för närvarande att kunna ange kostnadsindikatorer.
2. Utveckla nämndens uppföljning av verksamhetsplan och fullmäktiges mål:
Det pågår ett utvecklingsarbete i staden kring målstyrning som nämnden också deltar i.
Arbetet med målstyrning är en process och i samband med att nämnden inför 2016 års
verksamhetspian beslutar om nya och färre mål och indikatorer är vi på väg i rätt riktning.
Uppföljning kommer att ske fyra gånger om året.
3. Utveckla styrningen och uppföljningen av nämndens målarbete och grunduppdrag:
När det gäller grunduppdraget, nämndens reglemente, kommer förvaltningen att rapportera
till nämnden två gånger om året vid halvårs- och årsbokslut.

Ärendets behandling
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 november 2015.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 3 december 2015, § 74, och lämnade över ärendet
till nämnden utan eget förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Bes 1 utsgå ng
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker.

Expedieras till
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Biblioteksstrategin
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Kommunfullmäktige antog igår (16 december 2015) en biblioteksstrategi för Mölndals stad.
Biblioteksstrategin antogs utan några tillägg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§99
Förvaltningschefen informerar
Kultur- och fritidsnämndens beslut
nformationen noteras.

Dagens sammanträde
Mikael Olow har nu anställts som ny avdelningschef för avd, ungdoms- och samhällsarbete,
han kommer närmast från Lundby stadsdelsförvaltning.
Finansieringen av kultursommarjobbare för 2016 är inte löst, det fattas 300 000 kr, och just
nu ser vi ingen lösning, om det inte ska ske på bekostnad av andra verksamheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§

100

Redovisning av delegeringsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut godkänns.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat sin beslutanderätt till utskott och förvaltning
enligt nämndens antagna delegeringsordning den 21 maj 2015, § 38. Dessa beslut ska
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Delegeringsbesluten finns tillgängliga i en mapp vid sammanträdet,
övrig tid hos nämndsekreterare.
Cajsa Lagerkvist:
§ D 3 Dm 107/15 Konstkollektivet ansöker om 19 200 kr för att renovera ett projektrum.
Föreningen beviljas 10 000 kr.
/v[ats Nygaard:
§ D 19 Dm 101/15 Mölndals Modellflygförening ansöker om 71 545 kr i investeringsbidrag
för att anlägga ett nytt modellflygfält vid Kikås avfallsanläggning. Föreningen beviljas som
mest 9 063 kr, i investeringsbidrag vid en total kostnad på 71 545 kr.
§ D 20 Dnr 95/15 Lindome GIF ansöker om 4 500 kr i arrangemangsbidrag för att ordna en
drogföreläsning för sina ungdomslag 13-16 år, med ledare. Föreningen beviljas 2 250 kr.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§

101
Meddelanden
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Nämnden noterar att man tagit del av nedanstående meddelanden.
Kornrnunfullmäktige2Ol5-1 1-18
§ 157 Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018
§ 158 Investeringsbudget 2016 samt plan 2017-2018

Kommunstyrelsen 2015-11-25
Hantering av gemensamma områden i verksamhetspianer och verksamhetsberättelser

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Deltagande på konferenserlmöten/utbildningar

nders Karlsson (KD) representerar kultur- och fritidsnämnden på Toleransprojektets resa
i11 Polen den 4-11 mars 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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103
Ovrigt
ngvar Paulsson (M) vice ordförande, tackar ledamöterna i nämnden och arbetsutskottet
samt förvaltningens alla medarbetare för ett gott samarbete under året som gått.
arin Vedlin (S) ordförande, tackar också samtliga medarbetare, ledamöter i nämnd och
itskott för ett gott samarbete under året som gått.
nders Karlsson (KD) tackar arbetsutskottet, ledamöterna i nämnden, konstutskottets
edamöter och konstintendent Bodil Magnusson för ett gott samarbete under året som gått.
\.lla önskas en God Jul och ett Gott Nytt År!

Justerare

Utdragsbestyrkande

