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AL österåker Sammanträdesprotokoll för Kultur- och
fritigägêrgråcjcla;

KFN § 2:6 Dnr. KFN I5 2020/0026

Reviderad konstpolicy för Österåkers kommun

Kultur-*och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Anta reviderad konstpolicy i Österåkers kommun.

Sammanfattning

2018 fick Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att revidera beñntüg

konstpolicy av Kultur- och fritidsnämnden. Anledningen var att nuvarande

policy inte ger svar på mer komplicerade och omfattande konstfrågor som en

växande kommun hanterar. Nuvarande policy är en sammanskrivning av

policy, regler och riktlinjer och skiljer inte på Vision och detaljer i den

utsträckning som krävs med tanke på framtida statsutveckh'ng.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningcns tjänsteutlåtande 2020-03-04

Förslag till beslut

1. Anta reviderad konstpolicy i Österåkers kommun.

2.Ärcndet justeras i samband med sammanträdet 2020-03-12.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne

Ekstrands (KD) beslutsförslag och finner att så är fallet.

Expedieras

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Akten

/

0% ?64
Justerandes signaturer

Utd ragsbestyrkand /
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fritiålägêrroräig

KFN § 2:7 Dnr. KFN |5 2020/0027

Reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föresiår Kommunstyrelsen besluta

Anta reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun.

Sammanfattning

2018 fick Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att revidera befintlig

konstpolicy av Kultur- och fritidsnämnden. Anledningen var att nuvarande

policy inte ger svar på mer komplicerade och omfattande konstfrågor som en

växande kommun hanterar. Nuvarande policy är en sammanskrivning av

policy, regler och riktlinjer och skiljer inte på vision och detaljer i den

utsträckning som krävs med tanke på framtida statsutveckling.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-04

Förslag till beslut

1. .Anta reviderade riktlinjer för konst i Österåkers kommun.

2..Ärendet justeras i samband med sammanträdet 2020-03-12.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne

Ekstrands (KD) beslutsförslag och ñnner att så är fallet.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Akten

CM WA
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande


