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Daniel Eriksson (Förvaltningschef kultur, evenemang och fritid)
Annika Restadh (Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola) §§69-76
Ken Siewers (Sekreterare)

Protokollet innehåller §§69-85
Ordförande

_________________________________________________________________
Staffan Korsgren (L)

Justerare

_________________________________________________________________
Johan Calais (S)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ken Siewers

Justerare signatur
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

ASKERSUNDS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2022-05-10 till och med 2022-06-01.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kultur- och tekniknämnden
2022-05-05
Rådhuset
________________________
Ken Siewers

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2022-05-05

Ärendelista
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85

Justerare signatur

Godkännande av dagordning
Val av protokolljusterare
Kulturstipendium 2022
Kulturpris 2022
Idrottsstipendium 2022
Miljöpris 2022
Bidragsansökningar avseende utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa
Slutrapport - Uppdrag angående placering av konstverk
Uppdrag skötselplan grönytor
Uppdrag angående översyn av taxa och driftformer för uthyrning av båtplatser
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2022
Begäran om yttrande över förslag till nya reglementen
Fyllnadsval avseende ersättare i kultur- och fritidsutskottet
Anmälan av delegationsbeslut
Uppföljning av uppdrag och projekt
Meddelanden
Förvaltningscheferna informerar

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2022-05-05

§ 69 – Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Kultur- och tekniknämnden ska fastställa sammanträdets dagordning.
Utgår
- Taxa för tillfällig markupplåtelse samt kajplats
Beslut
Kultur- och tekniknämnden fastställer föreliggande dagordning med ovan nämnda
korrigering.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2022-05-05

§ 70 – Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Kultur- och tekniknämnden ska utse en ledamot att jämte ordförande justera dagens
sammanträdesprotokoll.
Beslut
Kultur- och tekniknämnden utser Johan Calais (S) att jämte ordförande justera dagens
sammanträdesprotokoll.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och tekniknämnden

2022-05-05

§ 71 - Kulturstipendium 2022
(22KOT53)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun delar varje år ut ett kulturstipendium till person, grupp eller organisation
som visat sig ha goda förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet.
Man ansöker om stipendiet för egen räkning.
Beslutsunderlag
§26 KOT KFU Kulturstipendium 2022
Tjänsteskrivelse - Kulturstipendium 2022
Ansökan om kulturstipendium 2022

Beslut
1. Kultur- och tekniknämnden utser Matilda Bohman till mottagare av Askersunds kommuns
kulturstipendium 2022.
2. Kultur- och tekniknämnden fastställer kulturstipendiets storlek till 5 000 kronor 2022.
3. Tidpunkt och formerna för kulturstipendiets utdelning 2022 uppdras åt förvaltningen för
kultur, evenemang och fritid och samordnas med utdelning av kulturpris, idrottsstipendium
och miljöpris.
________
Expedieras till

Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola
Sökande
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-05-05

§ 72 - Kulturpris 2022
(22KOT58)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun delar varje år ut ett kulturpris till person, grupp eller organisation som
erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Kulturpriset
består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv väljer för ett visst värde.
Yrkanden
Ordförande Staffan Korsgren (L) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag med
ändringsyrkande avseende p. 2 att prissumman ökas till 5 000 kr samt en ytterligare punkt att
förvaltningen uppdras att utöka budgeten för priset för kommande år med anledning av
utökning av prissumman till 5 000 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden beslutat enligt
detsamma.
Beslutsunderlag
§27 KOT KFU Kulturpris 2022
Tjänsteskrivelse - Kulturpris 2022
Nominering till kulturpris 2022

Beslut
1. Kultur- och tekniknämnden utser Anita Palmkvist till mottagare av Askersunds kommuns
kulturpris 2022.
2. Kultur- och tekniknämnden fastställer kulturpriset till 5 000 kronor år 2022. Prissumman
ska gå till ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv väljer.
3. Tidpunkt och formerna för kulturprisets utdelning 2022 uppdras åt förvaltningen för kultur,
evenemang och fritid och samordnas med utdelning av kulturstipendium, idrottsstipendium
och miljöpris.
4. Förvaltningen uppdras att utöka budgeten för priset för kommande år med anledning av
utökning av prissumman till 5 000 kr.
________
Expedieras till

Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola
Sökande
-Paragrafen är justeradJusterare signatur

Utdragsbestyrkande
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Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2022-05-05

§ 73 - Idrottsstipendium 2022
(22KOT59)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun delar varje år ut ett idrottsstipendium till en person eller ett lag som visat
framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrottsverksamheten.
Beslutsunderlag
§28 KOT KFU Idrottsstipendium 2022
Tjänsteskrivelse . Idrottstipendium 2022
Nominering till idrottsstipendium 2022

Beslut
1. Kultur- och tekniknämnden utser Skyllbergs IK P 17 till mottagare av Askersunds
kommuns idrottsstipendium 2022.
2. Kultur- och tekniknämnden fastställer idrottsstipendiets storlek till 5 000 kronor 2022.
3. Tidpunkt och formerna för stipendiets utdelning uppdras åt förvaltningen för kultur,
evenemang och fritid och samordnas med utdelning av kulturpris, kulturstipendium och
miljöpris.
________
Expedieras till

Avdelningschef bibliotek ungas fritid och kulturskola
Sökande
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-05-05

§ 74 - Miljöpris 2022
(22KOT65)

Ärendebeskrivning
Sedan ett par år tillbaka delar Askersunds kommun varje år ut ett miljöpris till en person,
förening eller företag. I år har ingen nominering inkommit.
Beslutsunderlag
§29 KOT KFU Miljöpris 2022
Tjänsteskrivelse - Miljöpris 2022

Beslut
1. Kultur- och tekniknämnden utser förskolan Föräldrakooperativet Dagsländan till mottagare
av miljöpriset 2022.
2. Priset består av något som syftar till att förhöja Föräldrakooperativet Dagsländans
verksamhet, främja hållbarhet och vara beständigt. Alternativt kan priset bestå av ett
konstverk eller konsthantverk. Priset tas fram av ordförande samt chef för förvaltningen
kultur, evenemang och fritid i dialog med pristagaren. Prisets värde är 3 tkr oavsett vad som
väljs.
3. Tidpunkt och formerna för miljöprisets utdelning 2022 uppdras åt förvaltningen för kultur,
evenemang och fritid och samordnas med utdelning av kulturpris, kulturstipendium och
idrottsstipendium.
________
Expedieras till

Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola
Sökande
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-05-05

§ 75 - Bidragsansökningar avseende utvecklingsstöd för främjande av
äldres och ungas hälsa
(22KOT44)

Ärendebeskrivning
Ett tillfälligt bidrag finns under 2022 i form av ett utvecklingsstöd till föreningar,
studieorganisationer och grupper i civilsamhället som vill starta ny verksamhet eller utveckla
verksamhet i Askersunds kommun. Verksamheten ska stärka äldres och ungas hälsa,
genomföras utanför de större orterna Askersund och Åsbro och vara öppen för alla invånare i
målgrupperna äldre och unga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa
§30 KOT KFU Bidragsansökningar avseende utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa
Ansökan om utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa
Följebrev avseende ansökan om utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa
Projektansökan Livet i balans - Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
Stadgar för Studieförbundet Vuxenskolan
Verksamhetsberättelse 2021 Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
Årsredovisning för Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
Revisionsberättelse - Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
Ansökan om utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa verksamhetsår 2022
Stadgar Medborgarskolan region Värmland - Örebro län
Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2020
Ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Folkuniversitetet
Följebrev till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Folkuniversitetet
Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Projektbeskrivning
Hälsosamt åldrande 55+
Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Projektbeskrivning
Ungas hälsa Målarkolla
Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Stadgar
Folkuniversitetet
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Årsberättelse 2020
Folkuniversitetet
Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Årsredovisning 2020
Folkuniversitetet
Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Årsredovisning 2021
Folkuniversitetet
Ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - ABF Örebro län
Ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - ABF Örebro län
Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Balansräkning mars
2022
Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Resultaträkning mars
2022
Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Revisionsberättelse
för år 2020
Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Stadgar
Bilaga till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa Verksamhetsberättelse 2021
Följebrev till ansökan av utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - ABF Örebro län
Bilaga till ansökan om utvecklingsstöd för främjande av äldres och ungas hälsa - Årsredovisning 2021
ABF Örebro län

Beslut
Kultur- och tekniknämnden fördelar stödet enligt följande:
Medborgarskolan 38 571 kr
Studieförbundet Vuxenskolan 36 266 kr
ABF 48 300 kr
Folkuniversitetet Målarkollo 48 576 kr
Folkuniversitetet Hälsosamt åldrande 55+ 19 251 kr
________
Expedieras till

Sökande
Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76 - Slutrapport - Uppdrag angående placering av konstverk
(21KOT64)

Ärendebeskrivning
Förvaltningarna fick uppdraget att undersöka en eventuellt bättre placering för konstverket
eller om nuvarande plats är bra. Förvaltningen har återrapporterat tidigare att verket bör
placeras om.
Yrkanden
Annica Vissberger (KD) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag med
tilläggsyrkande att förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna till belysning av
konstverket i samband med flytten samt möjligheterna till belysning av konstverk
placerade utomhus generellt.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet från Annica Vissberger (KD) och finner att
nämnden beslutat enligt detsamma.
Beslutsunderlag
§31 KOT KFU Slutrapport - Uppdrag angående placering av konstverk
Slutrapport - Uppdrag angående placering av konstverk

Beslut
1. Kultur- och tekniknämnden ger förvaltningen för kultur, evenemang och fritid i uppdrag att
flytta konstverket Hemfärd från hamnen till strandparken, i närheten av Sjöängen, under
förutsättning att Richard Brixel Art Foundation/Brixelgården godkänner placering.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna till belysning av konstverket i
samband med flytten samt möjligheterna till belysning av konstverk placerade utomhus
generellt.
________
Expedieras till

Avdelningschef bibliotek, ungas fritid och kulturskola
Avdelningschef gata/park
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77 - Uppdrag skötselplan grönytor
(21KOT83)

Ärendebeskrivning
Kultur- och tekniknämnden uppdrog till tekniska förvaltningen att ta fram en skötselplan för
grönytor (20 oktober 2021 §112). I samband med att Grönstrukturplan för Askersunds
kommun antogs beslutade kommunfullmäktige att en skötselplan ska tas fram (pkt 2, § 3, 29
februari 2016).
Förvaltningens förslag till skötselplan definierar och klassificerar skötseln av de allmänna ytor
och anläggningar nämnden ansvarar över tex gräsmattor, planteringar och lekparker. Planen
anger nuvarande omfattning av dessa ytor och anläggningar och med vilken kvalitet och
omfattning dessa ska skötas. Planen är därmed ett hjälpmedel för förvaltningen att planera
skötsel och underhåll av kommunala offentliga miljöer samt vilket resursbehov skötseln
kräver.
Omfattningen av respektive yta beskriver nuläge och förvaltningen har nämndens uppdrag att
minska skötselintensiva finklippta ytor till förmån för mer extensivt skötta ytor (Budget och
verksamhetsplan (skattekollektiv) 2022-2025, mål 5). Andra förändringar, tex utökning med
fler planteringar eller grillplatser, påverkar omfattningen av uppdraget och det sammanlagda
skötselbehovet.
Beslutsunderlag
§24 KOTAU Uppdrag skötselplan grönytor
Tjänsteskrivelse - fastställande av skötselplan grönytor
Skötselplan Gata Park Avdelningen
Grönstrukturplan Askersund

Beslut
Kultur- och tekniknämnden fastställer skötselplan för underhåll av kommunala parkytor.
________
Expedieras till

Tekniska förvaltningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78 - Uppdrag angående översyn av taxa och driftformer för
uthyrning av båtplatser
(21KOT40)

Ärendebeskrivning
Kultur och tekniknämnden uppdrog till förvaltningen att göra en översyn av taxa och
driftform för kommunala båtplatser (KoT § 57, 2021-05-06).
Med målsättning att utveckla servicen vid båtplatserna i centrala Askersund föreslår
förvaltningen att driften av kommunala båtplatser läggs ut på privat entreprenad genom
upphandlad tjänstekoncession.
Ärendets beredning
På sammanträde med arbetsutskottet 2021-04-20 beslutades att föreslå nämnden:
Kultur- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningen att utreda förutsättningarna för
tjänstekoncession för drift av kommunala båtplatser.

Beslutsunderlag
§25 KOTAU Uppdrag angående översyn av taxa och driftform för uthyrning av båtplatser
Tjänsteskrivelse - Återapportering av uppdrag om översyn av taxa och driftform för kommunala
båtplatser
PM - Översyn av driftform för kommunala båtplatser
§56 KOT Uppdrag angående översyn av taxa och driftformer för uthyrning av båtplatser

Beslut
Kultur- och tekniknämnden uppdrar till förvaltningen att utreda förutsättningarna för
tjänstekoncession för drift av kommunala båtplatser.
________
Expedieras till

Tekniska förvaltningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 79 - Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2022
(22KOT47)

Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan
avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. Styrelsen
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som
avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är
medlem i.
Som en del i uppsiktsplikten kallar kommunstyrelsen nämnderna, bolagen och
kommunalförbund för samtal och uppföljning rörande deras verksamheter. Mötet är en dialog
mellan kommunstyrelsen och de kallade representanterna. Mötet är framförallt till för att
handla om verksamheten, dess resultat, behov och framtid. Inför varje tillfälle ställer
kommunstyrelsens arbetsutskott specifika frågor utöver de två allmänna frågeställningarna.
Kultur- och tekniknämndens ordförande och förvaltningschefer är kallade till
kommunstyrelsen den 3 maj kl. 14.00. Frågeställningar som besvaras/diskuteras vid mötet är:



Vilka är de viktigaste och mest aktuella frågorna/problemen/ärendena som arbetas med just
nu?
Redovisning av sjukskrivningstal och hur man arbetar med sjukfrånvaro

Beslutsunderlag
§27 KOTAU Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2022
§32 KOT KFU Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2022
Kallelse till kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2022(21KS1-19)
KSAU § 72 - Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2022

Beslut
Kultur- och tekniknämnden har tagit del av informationen.
________
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80 - Begäran om yttrande över förslag till nya reglementen
(22KOT67)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna. Förslagen innebär en anpassning till SKR:s förslag till
reglementen för styrelse och övriga nämnder som innehåller nya punkter men även några
förtydliganden av redan förekommande punkter.
Förslagen innebär även ändringar i ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och kulturoch tekniknämnden för att samspela med den redan förändrade
förvaltningsorganisationen. Det handlar om att trafikfrågor och kulturella evenemang i
anknytning till Sjöängens lokaler flyttas till kultur- och tekniknämnden. Fastighetsfrågor är
kvar på kommunstyrelsen.
För socialnämndens del föreslås ändringar i dess reglemente med anledning av beslutet om
inrättande av en gemensam miljö- och byggnämnd fr.o.m. 2023 och den nya nämndens
övertagande av ansvar gällande tobaks- och alkoholtillsyn.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente föreslås ges två tillägg avseende kommunala
aktivitetsstödet samt fastställande av bidragsnivåer för maxtaxa inom förskolan.
Nämnden ska yttra sig över nämndens eget reglemente och det allmänna nämndreglementet,
men kan om man vill ha synpunkter på övriga reglementen.
Kultur- och tekniknämnden ombeds yttra sig senast den 25 maj 2022.
Ärendets beredning
På sammanträde med kultur- och fritidsutskottet beslutades att föreslå nämnden:
Kultur- och tekniknämnden har inga synpunkter på förslagen till nya reglementen.
Beslutsunderlag
§33 KOT KFU Begäran om yttrande över förslag till nya reglementen
§28 KOTAU Begäran om yttrande över förslag till nya reglementen
Begäran om yttrande över förslag till nya reglementen
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag till reglemente för kultur- och tekniknämnden
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för socialnämnden
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Förslag till allmänt nämndreglemente
Reglemente för kultur- och tekniknämnden (nu gällande inklusive förslag till förändringar)
Reglemente för kommunstyrelsen (nu gällande inklusive förslag till förändringar)
Reglemente för socialnämnden (nu gällande inklusive förslag till förändringar)
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (nu gällande inklusive förslag till förändringar)
Allmänt nämndreglemente (nu gällande inklusive förslag till förändringar)

Beslut
Kultur- och tekniknämnden har inga synpunkter på förslagen till nya reglementen.
________
Expedieras till

Kommunstyrelsen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81 - Fyllnadsval avseende ersättare i kultur- och fritidsutskottet
(22KOT14)

Ärendebeskrivning
Maria Lilja (SD) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsutskottet. Nämnden behöver därför välja en ny ledamot till uppdraget.
Beslutsunderlag
§34 KOT KFU Fyllnads val avseende ersättare i kultur- och fritidsutskottet

Beslut
Kultur- och tekniknämnden avvaktar beslut om ny ersättare i kultur- och fritidsutskottet.
________
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82 – Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Ordförande anmäler bifogade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 18/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 19/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 20/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 21/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 22/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 23/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 24/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 25/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 26/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 27/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 28/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Administratör teknik nr 29/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Teknisk chef nr 4/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Teknisk chef nr 5/2022
Anmälan av delegationsbeslut - Förvaltningschef kultur, evenemang och fritid nr 2/2022
Delegationsbeslut - Avyttring av Fritidsbankens kvarvarande inventarier
Anmälan av delegationsbeslut - Avdelningschef bibliotek, ungas fritid, kulturskola nr 1-2/2022
Delegationsbeslut - Ekonomirapport för kultur, evenemang och fritid per 2022-03-31
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83 – Uppföljning av uppdrag och projekt
Ärendebeskrivning
Bifogade uppföljningar har uppdaterats sedan föregående nämndsammanträde och läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Uppföljning pågående uppdrag och projekt - Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid
Uppföljning pågående uppdrag och projekt - Tekniska förvaltningen
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84 – Meddelanden
Ärendebeskrivning
Bifogade meddelanden har inkommit eller upprättats sedan föregående nämndsammanträde
och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
KF § 53 - Utökning av investeringsbudget avseende förskola i Åsbro
KF § 54 - Reviderad driftbudget 2022–2025
Reviderad driftbudget 2022–2025
KS § 72 - Personalredovisning för Askersunds kommun 2021
Personalredovisning 2021 Askersunds kommun
Ekonomirapport förvaltningen för kultur, evenemang och fritid per 2022-03-31
Plankarta avseende detaljplan för fastighet Åsbro 1:215 m.fl. Åsbro skola (antagandehandling)
Planbeskrivning avseende detaljplan för fastighet Åsbro 1:215 m.fl. Åsbro skola (antagandehandling)
Meddelande om antagande av detaljplan för fastighet Åsbro 1:215 m.fl. (Åsbro skola)
KF § 68 - Ansvarsfrihet för år 2021
KF § 69 - Ombudgeteringar av investeringsanslag från 2021 till 2022
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 23 of 25

Protokoll
Kultur- och tekniknämnden

2022-05-05

§ 85 – Förvaltningscheferna informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef kultur, evenemang och fritid informerar nämnden om









Förvaltningsövergripande
o Stärka kommunikation och marknadsföring
Kulturskola
Ungas fritid
o Planering av aktiviteter planeras i motorstaben
o Förstudie: "Ungas fritid och Stationshuset"
Fritid
o Bidragsregler ses över
o E-tjänster på G
o Simskolelärare en utmaning
o Dialog med studieorganisationerna på G
Bibliotek
o Utvecklingen av barn- och ungdomsavdelningen fortsätter
o Rekrytering av bibliotekarie pågår
Konst/allmänkultur
o Askersunds konsthall invigd
"ÖKA!"

Teknisk chef informerar nämnden om










Justerare signatur

Vårstädning
o Sandsopning, översyn av lekplatser
Planering inför Närlundaskolans nya kök
Investeringsprojekt
o Björklidsvägen va-anläggning
o Exploateringsområde Gustavslund - upphandling pågår
o Va-verken
o Stöökagatan
o Skolan 2
o Förlängning av Norrgatan
Rekrytering av avdelningschef VA pågår
Utredning av eventuell gemensam VA-organisation i inledningsfasen
Arbete för budget i balans
Extern leverantör för utkörning av mat till mottagningskök på skolor
VA-taxa - simulering av taxan pågår av konsult - resultatet kommer presenteras på nämnden i
juni

Utdragsbestyrkande
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Johan Calais (S) ställer fråga om investeringsanslaget för förnyelse av ledningsnät då inte mer
än hälften av anslaget använts och hur det kommer se ut åren framöver.
Teknisk chef tar med frågan till förvaltningen.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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