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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Fritids- och kulturnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-15 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Fritids- och kulturförvaltningen 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Biblioteket 
 Tisdagen den 15 september 2020 kl. 18:00–19:05 
  
Beslutande Karin Hultberg (KD), Ordförande 

Ewa Wettebring (S), 1:e vice ordförande 
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M), 2:e vice ordförande 
Roger Green (L) 
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Annika Freding, Tf förvaltningschef 
Pia Lindberg, sekreterare 

  
Utses att justera Roger Green Paragrafer: 32–36 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr FK19/45 

§ 32 Biblioteksplan 2020 - 2024 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar godkänna biblioteksplanen och 
överlämnar den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschef Ingrid Sjöberg redogör för biblioteksplanen som varit ute på 
remiss. Fyra remissvar har kommit in och några små ändringar har gjorts i 
planen. Verksamhetsmålet är att biblioteket ska utvecklas till en mer 
attraktiv mötesplats. Utifrån målet har sex verksamhetsområden tagits 
fram. De är: mötesplats,  medieförsörjning, digital delaktighet, samverkan, 
tillgänglighet, barn och unga. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
kommunfullmäktige  
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Dnr FK20/41 

§ 33 Remiss - Kostpolitiskt program 2020 (KS20/192) 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden har inga synpunkter på förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera kostpolitiska programmet för 
yttrande till bland annat fritids- och kulturnämnden. 

Programmet ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet 
och som stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Ks  
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Dnr FK20/43 

§ 34 Remiss - Handlingsprogram Trygghet och säkerhet (KS 
20/195) 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden har inga synpunkter på förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till Program för trygghet och säkerhet 2019-2022 har översänts 
på remiss. Programmet omfattar åtgärder mot oönskade händelser i form 
av brott, olyckor, bränder och andra händelser som kan leda till kriser.  
Program för trygghet och säkerhet tillsammans med delprogram 
Brandsäkerhet, Operativ räddningstjänst och Krisberedskap/civilt försvar, 
utgör handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 
samt styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap enligt Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  Programmet utgör 
även styrdokument för krisberedskap och civilt försvar enligt 
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.  

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Ks  
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Dnr FK18/38 

§ 35 Genomförandeplan för naturområde för människor, flora 
och fauna 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden anser att uppdraget för fritids- och 
kulturförvaltningens del är slutfört då ytterligare utredning visar att en 
uppdelning av etapp ett blir en avsevärt dyrare lösning än den ursprungliga. 
Värdefulla synergieffekter går dessutom förlorade. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet för ytterligare 
utredning om det är möjligt att dela upp genomförandet av etapp 1 i flera 
steg samt ta fram en tidsplan och kostnadskalkyl för detta. 

Förvaltningen har konsulterat landskapsarkitekt Kenth Henriksson i 
ärendet. Kenth påtalar att genomförandeplanen redan är uppdelad i två 
etapper och att ytterligare uppdelning av etapp 1 visserligen skulle vara 
möjlig men är förenat med cirka 30 procents fördyrande kostnader. Alla 
delar i arbetet med etapp 1 är dessutom beroende av varandra. Flera 
synergieffekter, exempelvis schaktmassor från Laggaredammen som är 
tänkta att användas för att fylla upp vid den östra sidan av Kråkerydsvägen, 
går förlorade. 

Redan idag finns ett skötselavtal mellan Länsstyrelsen och tekniska 
förvaltningen. Henriksson har i sitt arbete med genomförandeplanen 
uppmärksammat brister i både skötsel och drift av naturreservatet. Han 
menar att detta gör det än mer angeläget att tillgängliggörandet av etapp 1 
genomförs enligt förslaget till åtgärdsplan. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Ks  
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Dnr FK20/18 

§ 36 Informationsärenden 2020 

Ärendebeskrivning 
a) KF § 67 Miljöprogram 2020-2030 - antagande 
b) Utbetalt grund- och lokalbidrag 2020 
c) Detaljplan för del av Bränninge 23:3 och 23:4. Kvarteret Liljekonvaljen 
d) Ekonomisk rapport per 2020-08-31 
e) Konstisbana 

_____ 
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