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Sammanträdesdatum

Kultur- och föreningsnämnden

2019-04-10

Plats och tid

Onsdagen den 10 april 2019 i Bibliotekets kommundatasal och Hörsal,
klockan 16.00 – 19.30

Beslutande

Elaine Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Kerstin Ekström (M)
Siv Björck Kjellgren (S), 2:e vice ordförande
Lasse Sjöberg (S)
Rania Abou Rabii (S)
Rico Melchert (MP)
Richard Sandström (SD)
Linda Eriksson (M)
Anne-Marie Karlsson (M)

Tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Torbjörn Bergvall (KD)
Kerstin Andersson (S)
Stefan Kvick (S)
Jan Henriksson (V)
Daniel Erikols (SD)

Övriga deltagare

Se nästa sida

Utses att justera

Kerstin Ekström (M)

Justeringens plats och tid

Kultur- och föreningsförvaltningens kansli, den 12 april

Ersättare

Rania Abou Rabii (S)

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………

Paragrafer

§§ 31-46

Claes Åsenblad
Ordförande

………………………………………………………

Elaine Lindblom (L)
Justerare

………………………………………………………

Kerstin Ekström (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kultur- och föreningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och föreningsförvaltningens kansli, Centralplan 7

Underskrift

………………………………………………………

Claes Åsenblad

Datum då anslaget tas ned

2019-05-06

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och föreningsnämnden

Övriga deltagare

2019-04-10

Maria Motin, tf förvaltningschef
Claes Åsenblad, sekreterare
Annica Helgadotter, enhetschef
Niclas Tjernström, enhetschef
Per Sjöberg, enhetschef
Pernilla Norell, enhetschef
Inger Andersson, ekonom §§ 31–46
Personal vid bibliotek och allmänkultur § 31
Erica Skyllkvist, dataskyddsombud § 32
Annelie Henriksson, arkivarie § 33
Katarina Winter, arkivassistent § 33

2(21)

Sammanträdesprotokoll

3(21)

Sammanträdesdatum

Kultur- och föreningsnämnden

2019-04-10

Ärendelista
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
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Dnr 2019-00028 Ekonomisk månadsuppföljning jan-mars 2019 ................................................ 7
Dnr 2017-00080 Revidering – Mål och budget 2019-2021 ......................................................... 8
Dnr 2019-00068 Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift- och
investeringsramar 2020-2022 och uppdrag ...................................................... 9
Dnr 2018-00103 Medborgarförslag A om idrottshall vid Karlbergsområdet ............................ 10
Dnr 2018-00104 Medborgarförslag B om idrottshall vid Karlbergsområdet ............................ 11
Dnr 2019-00070 Val av kontaktpolitiker till ungdomsfullmäktige för mandatperioden
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Dnr 2019-00080 Ansökan om bidrag från Karlskoga konsertförening ..................................... 13
Dnr 2018-00085 Beslut om deltagande i konferensen – Tillsammans mot brott ...................... 15
Redogörelse från verksamheterna ................................................................................................ 16
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Dnr 2018-00101 Återkoppling från dialoglunch 8 mars vid Skrantaskolan .............................. 19
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Dnr 2019-00005 Inkomna handlingar mars 2019 ...................................................................... 21

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 31
Tema – Bibliotek och allmänkultur
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Annica Helgadotter med personal informerade om enheten
Bibliotek och allmänkultur. Nämndens ledamöter delades in mindre
grupper och gjorde en speeddating där man fick information och träffa
personal inom verksamhetsområdena rådgivning, konst och konsthall,
bibliotekets barnverksamhet samt vuxenverksamhet.

Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden noterade informationen.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

5(21)

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 32
Information – GDPR
Sammanfattning av ärendet
Kommunens dataskyddsombud Erica Skyllkvist informerade om syfte
och tillämpning av den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General
Data Protection Regulation). GDPR började gälla från den 25 maj 2018
och ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Syftet är att skapa en enhetlig
och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom hela EU.

Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden noterade informationen.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 33
Information – Besök i kommunarkivet
Sammanfattning av ärendet
Annelie Henriksson, arkivarie och Katarina Winter, arkivassistent
informerade om kommunarkivets verksamhet och visade runt i lokalerna.

Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden noterade informationen.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 34

Dnr 2019-00028

Ekonomisk månadsuppföljning jan-mars 2019
Sammanfattning av ärendet
Efter mars månads utgång redovisar kultur- och föreningsnämnden ett
positivt resultat på 646 tkr. Överskottet kan till största delen förklaras av
budgetposten driftkostnadseffekt Karlbergshallen. Det finns inte
motsvarande kostnader bokförda. Prognos för nämnden, exklusive
driftkostnadseffekt för Karlbergshallen, är ett nollresultat vid årets slut.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsnämndens tjänsteskrivelse den 1 april 2019
Ekonomisk månadsrapport januari-mars 2019
Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden godkände den ekonomiska
månadsrapporten för januari-mars 2019.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Enhetschefer

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 35

Dnr 2017-00080

Revidering – Mål och budget 2019-2021
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och föreningsnämndens Mål och budget 2019-2021 fastställdes
vid sammanträdet den 12 december 2018, i enlighet med de ekonomiska
ramar och mål som kommunfullmäktige fastställt för perioden.
Utifrån behov har en översyn gjorts där texter uppdaterats samt att
reducering av antal styrmått och nyckeltal föreslås.
Kultur- och föreningsförvaltningen föreslår att revideringen godkänns.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2019
Mål och budget 2019-2021, revidering april 2019
Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 12 december 2018 § 94
Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden godkände föreslagen revidering av Mål
och budget 2019-2021.
Beslutet skickas till
Enhetchefer
Kvalitetssamordnare
Verksamhetsutvecklare
Ekonom

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 36

Dnr 2019-00068

Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på
drift- och investeringsramar 2020-2022 och uppdrag
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom verksamhetsresultat och
ekonomiskt resultat på både kommunövergripande nivå och på
styrelse/nämndnivå för 2018. Med det som utgångspunkt har
kommunstyrelsens arbetsutskott utarbetat förslag på drift- och
investeringsramar samt formulerat några uppdrag.
Det fortsatta budgetarbetet ska utgå från oförändrad skattenivå för
perioden 2020-2022.
Kultur- och föreningsnämnden har gått igenom kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag på drift- och investeringsramar för 2020-2022 samt
uppdraget till nämnden - att ta fram förslag på hur förvaltningen kan
effektivisera sina kostnader med motsvarande 2 486 tkr för 2020.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2019.
Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift- och
investeringsbudget för 2020-2022 inklusive uppdrag den 13 mars 2019.
KSAU:s förslag på drift- och investeringsbudget för 2020-2022 inklusive
uppdrag den 8 mars 2019.
Förslag på investeringsplan 2020-2026.
Kultur- och föreningsnämndens beslut
1. Kultur- och föreningsnämnden äskar 200 tkr från och med 2020 i
ökad ram till ökat bidrag till Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn.
2. Kultur- och föreningsnämnden godkänner i övrigt tjänsteskrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare behandling.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 37

Dnr 2018-00103

Medborgarförslag A om idrottshall vid
Karlbergsområdet
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett
medborgarförslag gällande idrottshall vid Karlbergsområdet.
Medborgarförslag som väcktes i kommunfullmäktige den 20 september
2018 § 185, föreslår en omprövning av beslutet att placera ny idrottshall
vid Karlbergshallen.
Förslagsställaren föreslår att den nya idrottshallen placeras vid
Möckelngymnasiet. Som argument för omplaceringen hänvisas till ett
behov av mer undervisningslokaler i anslutning till skolan och även som
en konkurrensfördel för Möckelngymnasiet i förhållande till andra
skolor.
Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och föreningsnämndens
presidium den 4 mars 2019 där man redogjorde för förslaget.
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan planerats/
genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2019.
Medborgarförslag A angående omprövning av placering ny idrottshall
den 20 september 2018.
Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan planerats/
genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 38

Dnr 2018-00104

Medborgarförslag B om idrottshall vid
Karlbergsområdet
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och föreningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ett
medborgarförslag gällande idrottshall vid Karlbergsområdet.
Medborgarförslag som väcktes i kommunfullmäktige den 20 september
2018 § 185, föreslår en omprövning av beslutet att placera ny idrottshall
vid Karlbergshallen.
Förslagsställaren föreslår att den nya idrottshallen placeras vid
Möckelngymnasiet. Som argument för omplaceringen hänvisas till ett
behov av mer undervisningslokaler i anslutning till skolan och även som
en konkurrensfördel för Möckelngymnasiet i förhållande till andra
skolor.
Förslagsställaren har bjudits in till kultur- och föreningsnämndens
presidium den 4 mars 2019 där man redogjorde för förslaget.
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan planerats/
genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2019.
Medborgarförslag B angående omprövning av placering ny idrottshall
den 20 september 2018.
Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan planerats/
genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 39

Dnr 2019-00070

Val av kontaktpolitiker till ungdomsfullmäktige för
mandatperioden 2019-2022
Sammanfattning av ärendet
Genom möte mellan ungdomsfullmäktige, nämnder och styrelser i
Karlskoga har ett förslag framkommit att tillsätta kontaktpolitiker från
samtliga nämnder.
Syftet med kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige är att skapa
relationer och vägar för påverkan mellan Karlskogas ungdomar och
förtroendevalda. Det ska ge nämndens ledamöter möjlighet att stärka
bilden av ungdomars perspektiv och frågor som rör ungdomar, likväl som
det synliggör påverkansvägar för ungdomar.
Folkhälsonämnden har utsett en kontaktpolitiker till Karlskoga
ungdomsfullmäktige samt föreslagit att även resterande nämnder utser en
kontaktperson.
Kultur- och föreningsnämnden utser en ordinarie kontaktpolitiker och en
ersättare till Karlskoga ungdomsfullmäktige för mandatperioden 20192022, utifrån presidiets förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2019
Folkhälsonämndens beslut den 11 mars 2019
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2019
Kultur- och föreningsnämndens beslut
1. Kultur- och föreningsnämnden utsåg Elaine Lindblom (L) som
ordinarie kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige i Karlskoga för
mandatperioden 2019-2022.
2. Kultur- och föreningsnämnden utsåg Anne-Marie Karlsson (M)
som ersättande kontaktpolitiker för ungdomsfullmäktige i
Karlskoga för mandatperioden 2019-2022.
Beslutet skickas till
Berörda förtroendevalda
Folkhälsonämnden

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 40

Dnr 2019-00080

Ansökan om bidrag från Karlskoga konsertförening
Sammanfattning av ärendet
Karlskoga Konsertförening har inkommit med en skrivelse där de önskar
att kommunen skall bidra under år 2019 med ett förlusttäckningsbidrag
motsvarande 94 500 kr. Skälet till detta är de statliga bidrag som under
lång tid har fördelats bland annat till Karlskoga Konsertförening har
tagits bort ur den budget som Statens Kulturråd har att disponera för år
2019. Förhoppningsvis blir det en förändring i den statliga budgeten
redan till år 2020 men detta är naturligtvis ovisst. Konsertföreningen har
sökt projektbidrag om totalt 94 500 kronor från Kulturrådet vilket kan
resultera i att enstaka konserter får bidrag och andra inte. Besked från
Kulturrådet kommer tidigast 1 juli 2019.
Konsertföreningen har som ambition att följa kommunens avtal, år
2019/2020, gällande bland annat antal konserter som skall genomföras.
Skall detta lyckas fodras ytterligare medel.
Kultur och föreningsförvaltningen föreslår att Karlskoga konsertförening
beviljas ett förlusttäckningsbidrag om maximalt 94 500 kr under år 2019,
i den händelse ansökt statsbidrag ej beviljas helt eller delvis. Bidraget
belastar verksamhet ”föreningsbidrag” 47530 och utbetalas utifrån
Karlskoga Konsertförenings redovisning av resultat av planerade och
genomförda konserter.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2019
Ansökan från Karlskoga Konsertförening den 1 april 2019
Karlskoga Konsertförenings ansökan till Kulturrådet

Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur och föreningsnämnden beviljade Karlskoga konsertförening ett
förlusttäckningsbidrag om maximalt 94 500 kr under år 2019 i den
händelse ansökt statsbidrag ej beviljas helt eller delvis. Bidraget belastar
verksamhet ”föreningsbidrag” 47530 och utbetalas utifrån Karlskoga
konsertförenings redovisning av resultat av planerade och genomförda
konserter.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och föreningsnämnden

2019-04-10

Beslutet skickas till
Karlskoga konsertförening
Tf Förvaltningschef
Föreningskonsulent
Ekonom

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 41

Dnr 2018-00085

Beslut om deltagande i konferensen – Tillsammans
mot brott
Sammanfattning av ärendet
Vid lokala brottsförebyggande rådets (LokBrå) sammanträde den 22
mars informerades om konferensen Tillsammans mot brott. Både
förtroendevalda och tjänstemän var angelägna om att detta får spridning
och att beslut om deltagande vid konferensen kan tas i nämnderna.
Tillsammans mot brott är en konferens för att stärka det lokala brottsförebyggande arbetet genom att stärka användarkompetensen och
förståelsen kring varför människor begår brottshandlingar, men även att
lyfta situationell handlingsteori.
Konferensen är kostnadsfri och äger rum den 14 maj kl. 8.30 – 15.30, i
Nya Folkets hus Karlskoga.
Anmälan senast 3 maj görs individuellt via länk i inbjudan.
Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2019
Inbjudan till konferens – Tillsammans mot brott
Kultur- och föreningsnämndens beslut
1. Kultur- och föreningsnämnden beslutar att samtliga ledamöter,
ordinarie och ersättare får delta i konferensen Tillsammans mot
brott, den 14 maj.
2. Kultur- och föreningsnämnden beslutar att deltagare har rätt till
arvode och ersättning enligt Karlskoga kommuns arvodesreglemente.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 42
Redogörelse från verksamheterna
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsövergripande
Per Sjöberg, enhetschef vid Kulturskolan går i pension den 24 juli. Helén
Kahlin, verksamhetsledare på Kulturskolan tillförordnas som enhetschef
från den 25 juli till 31 december 2019.
Föreningsstöd
Kultur- och föreningskalaset anordnas den 25 maj vid Näset och vid
Bofors stationsområde.
Vid Nobelhallen anordnas en stor hästmässa, även detta den 25 maj.
Bibliotek och allmänkultur
Oavsett hur resultatet gällande hyresförhandlingarna blir i år så kommer
biblioteket ha programverksamhet som vanligt till hösten. Ombyggnation
kan tidigast börja efter årsskiftet då det krävs en noggrann förberedelse.
Kulturskolan
Under hösten startade Kulturskolan ”Digital onsdag”, en öppen
verksamhet som har fallit väl ut. Deltagarantalet varierar mellan 5-15
deltagare, verksamheten är flexibel och anpassa utifrån olika scenarion,
så att alla har något att göra. Klasserna är för alla från åk 5 och uppåt, de
flesta deltagare går i åk 5-6. Under året har deltagarna provat studiofoto,
eventfoto, pod och film i olika tappning, bland annat med greenscreen.
Verksamheten är avgiftsfri och detta skulle kunna vara ett embryo till en
central ”Kultur-fritidsgård”.
Strandbadet
Strandbadets gym, Träningspasset har certifierats enligt Prodis
(Prevention av dopning i Sverige), 100 % ren hårdträning. Prevention av
dopning i Sverige, är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga
användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Därmed är Strandbadets gym en av fyra gym i Karlskoga som
är certifierade.
I samråd med skolförvaltningen kommer intensivsimskola att starta från
och med hösten 2019. Ett test gjordes under hösten 2018 och visade på
ett bra utfall.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kultur- och föreningsnämnden

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden noterade informationen.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 43
Redogörelse från nämnden
Sammanfattning av ärendet
Siv Björck Kjellgren informerade från möte med Rådet för
funktionshinderfrågor den 27 mars och från Tvärsektoriellt råd (TväR)
den 29 mars. Protokollen från båda mötena distribueras till alla
ledamöter.
Siv Björck Kjellgren informerade om en inkommen fråga Josefin
Stålbert, verksamhetsutvecklare vid studieförbundet Bilda i Örebro. Bilda
önskar starta ett projekt kallat Familjekompis. Syftet är att ge nya
svenska och etablerade svenska familjer chansen att lära känna varandra.
I Örebro startade Familjekompis 2018 och hittills har 85 familjer anmält
sig.
För finansiering avser Bilda att söka medel från länsstyrelsen genom en
gemensam ansökan för kommunerna Hällefors, Lekeberg, Karlskoga och
Lindesberg. Bilda avser att skriva ansökan, anställa projektledare och
leda hela projektet samt ansvara för slutredovisning. Kommunerna
skriver under samverkansintyg. Sista ansökningsdag är 30 april. Frågan
från Bilda är om Karlskoga kommun kan tänka sig vara huvudsökande.
Efter en kort diskussion enades nämnden om att ge förvaltningen och
presidiet i uppdrag att handlägga förfrågan från Bilda.
Kultur- och föreningsnämnden uppvaktade Siv Björck Kjellgren på 70årsdagen och överlämnade blommor.
Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden gav förvaltningen och presidiet i uppdrag
att handlägga förfrågan från Bilda. I övrigt noterades informationerna.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 44

Dnr 2018-00101

Återkoppling från dialoglunch 8 mars vid
Skrantaskolan
Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Bergvall (KD) informerade om dialoglunchen vid
Skrantaskolan den 8 mars.

Kultur- och föreningsnämndens beslut
I samtalen med eleverna kom inget fram som berörde kultur- och
föreningsnämndens verksamhetsområden på så sätt att det föranleder
någon åtgärd.
Beslutet skickas till
Folkhälsoförvaltningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 45

Dnr 2019-00006

Delegeringsbeslut feb-mars 2019
Sammanfattning av ärendet
Följande delegeringsbeslut anmäls
 Föreningsbidrag 02-2019
 Lotterier 02-2019
 Ordförandebeslut 01-2019

Kultur- och föreningsnämndens beslut
Kultur- och föreningsnämnden godkände redovisningen av
delegeringsbeslut.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

20(21)

Sammanträdesprotokoll

21(21)

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Kultur- och föreningsnämnden

§ 46

Dnr 2019-00005

Inkomna handlingar mars 2019
Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar anmäls:
1. KFF Samverkansprotokoll 2019-03-05, KFN 2019-00007
2. Protokollsutdrag KF 2019-02-26 § 56 Kommunövergripande
internkontroll - System och rutiner i kommunen för att säkerställa
att införandet av heltidsprojektet inte blir kostnadsdrivande
3. Protokollsutdrag KF 2019-02-26 § 59 Motion att uppföra en
tömningsstation för latrintömning av båtar i anslutning till slussen
i Lunnedet
4. Protokollsutdrag KF 2019-02-26 § 60 Medborgarförslag om
elektronisk signaturunderskrift på webb
5. Protokollsutdrag KF 2019-02-26 § 63 Medborgarförslag om en
motionstrappa på Rävåskullen
6. Protokollsutdrag KF 2019-02-26 § 65 Medborgarförslag om
placering av turistbyrån
7. Kommunala pensionärsrådets protokoll 2019-02-19
8. Protokollsutdrag KSAU 2019-02-28 § 16 KSAU-seminarium Kommunövergripande resultat och nämndernas resultat 2018
samt önskemål om drift- och investeringsramar för 2020-2022
9. Protokollsutdrag KSAU 2019-02-28 § 17 Rekrytering
förvaltningschef Kultur- och föreningsförvaltningen
10. Ordförandebeslut FHN 2019-03-11 med tillhörande handlingar –
Val av kontaktpolitiker till ungdomsfullmäktige
11. Protokollsutdrag KS 2019-03-05 § 73, med tillhörande handlingar
– Utveckling av reservkraft i Karlskoga kommun
12. Protokollsutdrag KS 2019-03-05 § 76 med tillhörande handlingar
– Program för arbetet mot våld i nära relation
13. Protokollsutdrag KS 2019-03-05 § 77 med tillhörande handlingar
– Policy likabehandling

Kultur- och föreningsnämndens beslut
Informationen lades till handlingarna.

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

