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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-09-18 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-02 Datum då anslaget tas ned 2018-10-23 
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Spinnet 
 Tisdagen den 18 september 2018 kl. 18:00–20:15 
  
Beslutande Åke Lundgren (KD), ordförande 

Ann-Charlotte Kaljo (M), 1:e vice ordförande 
Jeanette Nyberg (S) 
Ingemar Severin (M) 
Magnus Carlestav (S), tjänstgörande ersättare 
Joakim Lindblom (SD), tjänstgörande ersättare 
Harald Jonsson (KD), tjänstgörande ersättare 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Thomas Lund, förvaltningschef 
Annika Freding, handläggare 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Harald Jonsson Paragrafer: 39 - 42 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 
 

§ 39 Studiebesök på Spinnet; Fritidsbank, tekniklokal och 
motorgård 

 
Ärendebeskrivning 
Ledamöterna börjar med att besöka Fritidsbanken där Magnus Lundin, som 
är ansvarig för Fritidsbanken, informerar om verksamheten. Fritidsbanken 
är belägen på andra våningen med ingång från parkeringen och 
restaurangen. Inlämningen av fritidsprylar pågår och Magnus tror att 
utlåningsverksamheten kan öppna senare i höst. Nämnden besöker även 
motorgården som är belägen i en av de nyare delarna av Spinnet längre in 
på området. Deltagarna har själva medverkat i ordningsställandet av 
lokalen. 10 - 15 ungdomar deltar regelbundet i verksamheten som nyligen 
startats. 
Mia Werthén visar den industrilokal som kan utnyttjas för idrottsändamål. 
 
--- 
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Dnr FK18/44 

§ 40 Hyra av lokaler på Spinnet för idrottsverksamhet 
 

Ärendebeskrivning 
Föreningslivets behov av tider i kommunens sporthallar ökar och det råder 
underskott på tider i befintliga hallar. 
Nästa sporthall som planeras att byggas ligger tre till fem år fram i tiden. 
Förvaltningen har årligen diskuterat olika tänkbara alternativa lösningar 
med föreningslivet. 
Vid möte med budgetberedningen den 10 september 2018 uppdrogs åt 
förvaltningen att undersöka möjligheterna för en tillfällig lösning under tre 
till fem år i Spinnets lokaler. 
 
--- 
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Dnr FK18/17 

§ 41 Delegationsärenden  
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden har tagit del av delegationsbesluten och 
beslutar lägga dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef: 
Beslut om stängning av biblioteket den 20 och eventuellt den 21 november 
2018 på grund av uppgradering av bibliotekssystemet Book-IT. Stängning 
av Fagerhultsfilialen den 17 oktober och den 20 november. 
 
--- 
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Dnr FK18/16 

§ 42 Informationsärenden 
 

Ärendebeskrivning 
a) Utbetalt lokalt aktivitetsstöd för våren 2018 
b) Konstfesten 2018 
c) Kultursamtal på Spinnet den 2 oktober kl 18 
d) Ekonomisk rapport per 2018-08-31 
 
--- 
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