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§ KFN 45 

Justerandes sign 

Ordningsfråga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

Att s lå samman de två ärendena; 

• s trategisk plan för kul tur- och fritidsnämnden 201 6-2018 

• Gemensamma planeringsförutsättningar 2016-2018 

i fö redragningslistan daterad 2015-04-08 till e tt gemensamt ärende. 

BESLUT 

Kultur- och friti dsnämnden besluta r 

att göra de två ä rendena för dagens fö redragningslis ta ti ll ett gemensamt ä rende. 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFN 46 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

sa m manträdesdatum 

2015-04-15 

Dnr 2015/251 

strategisk plan för kultur- och fritidsnämnden 2016-2018 

Beredning 
Ärendet föredras av Roger Nilsson, kultur och fritidschef 

Bilaga KFN 2015/23, strategisk plan 

Yrkanden 

Anders Westin (C) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att besluta enligt kultur- och fritids förs lag gällande ramökning på 920 tkr, samt med 
tilläggsyrkande 
att i lokalbehovsprogram flytta investering Idrottshall Lärkan till 2018 och 
investering Simhall till 2019 

Kristina Nyberg (S) yrka r 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att utöka tj änsten för ytterligare personal för fritid fö r ä ldre från 50 o/o till 75 o/o, 
samt tilläggsyrkande 
att anta kultur- och fritids förslag i lokalbehovsprogram för investering för 
Idrottsha ll Lärkan och investering Simhall, 

Ajournering 

Kultur- och fritidsnämnden ajournera r s ig i 20 minuter. 

Proposition 

Ordförande ställer Anders Westins (C) yrkande mot Kristina Nybe rgs (S) yrkande 
gällande ramökning och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Anders 
Westins (C) yrkande. 

Ordförande s täller Anders Westins (C) yrkande mot Kristina Nybergs (S) yrkande 
gällande tidsplan för lokalbehovsprogram och finner att kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt Anders Westins (C) yrkande gäll ande lokalbehovsprogram. 

BESLUT 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

a tt godta förslag t ill redakti one lla ändringar, samt 

a tt besluta enligt kultur- och fritids förslag gällande ramökning på 920 tkr, samt 

att i loka lbehovsprogram flytta investering Idrottshall Lärkan till 2018 och 
investering Simha ll till 2019, samt 

a tt därmed anta s tra tegisk plan för kultur- och friti dsnämnden 2016-2018 

Utdragsbestyrkande 
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Reservationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

Kristina Nyberg (S) och Hans Berg (S) reserverar sig mot bes lutet till förm ån för 

Kristina Nybergs yrkande 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Utdrag 
Ekonomikontoret 

~xp 1?7J4/ j-

Utdragsbestyrka nde 
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