
PROTOKOLL 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
Sammanträdesdatum: 2023-03-21  

Plats och tid Alafors fabriker, kl. 14:00-14:40 

Beslutande Mikael Berglund (M), ordförande 
Lena Orstadius (S) 
Sune Rydén (KD) 
 
 

Övriga närvarande Staffan Lekenstam, sektorchef kultur och fritid 
Amra Taneroglu, kommunsekreterare 
 

Utses att justera Lena Orstadius   

Justeringens plats  
och tid 

Nödinge kommunhus, 2023-03-23 

Paragrafer §§ 36-38  
 

Underskrifter  

Sekreterare 

Amra Taneroglu 

Ordförande 

Mikael Berglund 

Justerande 

Lena Orstadius   
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TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på 
Ale kommuns webbplats.  

                                                   Organ Kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott 

Sammanträdesdatum 2023-03-21 

Tillkännages från och med 2023-03-24 

Tillkännages till och med 2023-04-14 

Förvaringsplats för protokollet Nödinge kommunhus 

Intygar Amra Taneroglu 
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KS-KFu § 36      Dnr  KS-KFU.2023.25 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott fastställer föredragningslistan.  

Sammanfattning 

Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till kultur- och 
fritidsutskottet inför sammanträdet.  
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KS-KFu § 37      Dnr  KS-KFu.2023.26 

Anmälan av jäv 

Beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning 

Ordförande påminner utskottets ledamöter om kommunallagens bestämmelser 
om jäv.   
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KS-KFu § 38      Dnr  KS-KFu.2023.224 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till 
kommunfullmäktiges budget 

Beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidstutskott beslutar att anta förslaget till mål 
och uppdrag 2024 och översända det till kommunstyrelsen för vidare 
beredning.  

Sammanfattning 

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige om ny styrmodell för Ale kommun. 
En del av styrmodellen innebär att nämnderna årligen ska ta fram en 
nulägesanalys för att sedan lämna förslag på nya nämndmål och uppdrag i 
kommunfullmäktiges budget. Nämndens förslag till mål och uppdrag ska utgå 
från de identifierade riktnings- och förflyttningsmöjligheter som framgår av 
nulägesanalysen. Nämnderna ska fastställa förslag till mål och uppdrag samt 
överlämna beslut till kommunstyrelsen för vidare beredning senast den 31 
mars. Mål kan vara kortsiktiga (1 år) eller på lite längre sikt (2 till 4 år) och en 
nämnd bör som mest ha tre mål. Uppdragen bör vara kortsiktiga (1 år) och 
kunna genomföras under ett budgetår men kan även vid behov vara längre. De 
tre föreslagna målen är långsiktiga till sin karaktär. Och de inbegriper också till 
viss del andra nämnder. De sex uppdragen är alla möjliga att effektuera under 
ett år.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut 2023-03-14 § 35 

Tjänsteutlåtande, 2023-03-09  

Förslag till Mål och uppdrag för kultur -och fritidsutskottet 2024  

Beslutet skickas till  

För vidare hantering 

Kommunstyrelsen 
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