
   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-08 
 
 
 
Tid 08:15 – 09.15 
  
Plats Swedenborg, Egnellska huset 

 
  
Beslutande ledamöter,  
Tjänstgörande ersättare och  
övriga närvarande 

 
 
Se närvaroförteckning sidan 10. 

  
Justeringsdag 2015-01-13 
  
Paragrafer  1-7 
  
Justerare Jonas Lennerthson 
  
  
Underskrifter  
 
 
 
 
 
Elisabet Wixby Staffan Nilsson Jonas Lennerthson 
Sekreterare Ordförande Justerare 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kultur- och ungdomsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2015-01-08 
  
Protokollet anslås 2015-01-14 och tas ned 2015-02-05. 

 
Förvaringsplats Kultur- och ungdomsförvaltningen 
  
  
  
  
Underskrift  Elisabet Wixby  
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 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-08 
 

Justerare sign Utdragsbestyrkande 3 

§ 1 Val av justerare  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Jonas Lennerthson väljs till justerare av dagens protokoll. 
 
___________________________________________________________________________ 
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Falu kommun Sammanträdesdatum 
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Justerare sign Utdragsbestyrkande 4 

§ 2 Rapporter och information från Kultur- och 
ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och 
kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän 
 
Beslut i kommunfullmäktige  
2014-09-18: Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda inom kommun att 
gälla från och med 2015-01-01. 
 
2014-11-27 § 38: Revidering och fastställande av budget 2015 och ekonomisk plan för 2016-
17 samt mål för god ekonomisk hushållning. 
 
2014-11 27 § 44: Godkännande av reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslut i kommunstyrelsen 
2014-12-02 § 31 Godkännande av lokalprogram för Kulturhuset tio14.  
 
Information från förvaltningens tjänstemän  
Förvaltningschef Pelle Ahnlund informerar om åtgärder gällande ishockeyrink på Lugnet. 
 
Övrig information 
Nämndens ledamöter presenterar sig för varandra. 
 
___________________________________________________________________________ 
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Justerare sign Utdragsbestyrkande 5 

§ 3 Fastställande av sammanträdestider för kultur- och 
fritidsnämnden 2015  
 
Diarienummer KUL0004/14 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Nämnden fastställer tio sammanträdesdagar år 2015 enligt 
förvaltningens förslag 2014-12-09.  
 

2. Om behov föreligger kallas nämnden även till sammanträde 
2015-08-27.  

 
Sammanfattning 
”Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på den dag och tid som nämnden 
bestämmer senast vid årets sista sammanträde. Utöver de sammanträden som 
finns på årsplanen ska sammanträde hållas när ordföranden anser att det behövs 
eller minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det”. (Reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden, punkt 11:6, godkänt av kommunfullmäktige 2014-
11-27, giltigt från 2015-01-01) 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsplan där hänsyn tagits till 
sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de utskott 
som nämnden har ledamöter i.  
 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till följande dagar med 
början kl 08.15. Lokal anges i kallelsen. 
 
Torsdagen den 29 januari  
Torsdagen den 26 februari  
Torsdagen den 26 mars 
Torsdagen den 16 april 
Torsdagen den 21 maj 
Onsdagen den 17 juni 
 
(Torsdagen den 27 augusti – om behov föreligger)  
Torsdagen den 24 september 
Torsdagen den 22 oktober 
Torsdagen den 19 november 
Torsdagen den 17 december 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 
_______________________________________________________________ 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadskansliet   
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Justerare sign Utdragsbestyrkande 6 

§ 4 Attesträtter inom kultur- och fritidsförvaltningen 2015 
 
Diarienummer KUL0001/14 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Attesträtterna i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde fastställs i enlighet 
med förvaltningens förslag 2014-12-19. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till attesträtter inom sitt 
verksamhetsområde i enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, befogenheter och 
kontroll vid betalningar m.m. inom Falu kommun. Enligt denna paragraf ska attesträtter 
godkännas av respektive nämnd för varje räkenskapsår. Kultur- och fritidsförvaltningen 
överlämnar förslag till attesträtter för år 2015 att gälla 2015-01-01 - 2015-12-31 enligt 
nedan. 
 
Befattning Ansvar Konto 
Förvaltningschef 3* * 
Administrativ chef 3* * 
Ekonomiassistent 3* Endast bokföringsordrar * 
Sektionschef bibliotek 3200-3499 * 
Bibliotekarie, inköp av media 3200-3299 6410, 6431-6433, 6461 
Sektionschef kultur 36* * 
Enhetschef allmänkultur 3620-3630 * 
Enhetschef kulturskola 365* * 
Enhetschef fritid 35* * 
Verksamhetschef idrottsplatser 35020, 35023 * 
Verksamhetschef sporthallar/bad 35021, 35022, 35024 * 
Evenemangsansvarig 3501 * 
Bokningsansvarig 3502 * 
Enhetschef Arenan och Stora scenen 3691-3693 * 
Enhetschef Slätta 385 * 
Gruppledare sporthall Slätta 385 – tjänst 340200 * 
Gruppledare bad Slätta 385 – tjänst 340200 * 
Sektionschef ungdom 39000–39799 * 
Enhetschef fritidsgårdar centrum 39105, 39113, 39118 * 
Enhetschef fritidsgårdar landsbygd 39106, 39108, 39111, 39112 * 
Enhetschef Stjärnan 39210, 39602 * 
 
_______________________________________________________________ 
 
Beslutet ska skickas till  
Ledningsförvaltningen  
Ekonomikontoret 
 
 
 
  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-08 
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§ 5 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning  
Diarienummer KUL 187/14 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delegations-
ordning. 
 
Sammanfattning 
För att den nya kultur- och fritidsförvaltningen skall kunna arbeta på ett bra sätt 
är det nödvändigt att kultur- och fritidsnämnden delegerar rätten att besluta i 
många frågor. Förvaltningen har gjort ett förslag till delegationsordning för 
kultur- och fritidsnämnden. Grundprincipen är att de frågor som inte nämns i 
delegationsordningen beslutas av nämnden. Vissa frågor av principiell karaktär 
får heller inte delegeras.  
_______________________________________________________________ 
 
Beslutet ska skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningens sektionschefer 
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§ 6 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden godkänner att redovisningen av delegeringsbeslut sker vid 
kommande sammanträde 2015-01-29. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden, 
namnkommittén och förvaltningschefen enligt en av nämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen 
innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
Däremot får kultur- och ungdomsnämnden återta lämnad delegering eller 
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
_______________________________________________________________ 
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§ 7 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Inga kurserbjudanden har inkommit inför sammanträdet 2015-01-08.  
 
_______________________________________________________________ 
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Justerare sign Utdragsbestyrkande 10 

Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
S Staffan Nilsson, ordförande  
S Jonas Lennerthson  
C Britt-Marie Ahlenius Romlin  
M Bertil Eek   
M Jan-Olof Montelius  
M Kerstin Wåghäll  
FP Åsa Nilser, 2:e vice ordförande  
   
 Tjänstgörande ersättare  
S Gülay Güclü ersätter Sofie Eriksson (S)  
S Johan Eklund ersätter Birgitta Gradén (S)  
MP Wanja Kaufmann ersätter Linnea Risinger (MP)  
V Martina Baggström ersätter Joakim Nissinen (V)  
   
 Icke tjänstgörande ersättare  
C Kristina Johansson  
M Mats Rudert  
M Erik Bergman  
FP Inger Strandmark  
FAP Tore Karlsson  
   
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller  
 Elisabet Wixby, nämndsekreterare  
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