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Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
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________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid Swedenborg, Egnellska kl. 08:15-10.35 

Beslutande S  Staffan Nilsson, ordförande  
S Leif Öskog, ersättare för Linnea Risinger (MP) 
FP Åsa Nilser, 2:e vice ordförande 
S Johan Eklund, ersättare för Jonas Lennerthson (S) 
S Sofie Eriksson  
S Gülay Güclü, ersättare för Birgitta Gradén (S)  
C Britt-Marie Ahlenius Romlin  
M Bertil Eek 
M Jan-Olof Montelius 
V Joakim Nissinen 

 

Utses att justera   Sofie Eriksson   

Justeringsdag:  2015-03-04   

Justerade paragrafer:   21-29 

Underskrifter 
Sekreterare 
  ………………………………………………………………. 

Elisabet Wixby 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Staffan Nilsson 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

 Sofie Eriksson  
 

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ  
Sammanträdesdatum 2015-02-26 
Datum när anslaget sätts upp 2015-03-05 
Datum när anslaget tas ner 2015-03-30 
Förvaringsplats för protokollet Kultur-och fritidsförvaltningen  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Elisabet Wixby  
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
Ej tjänstgörande ersättare 
C Kristina Johansson  
 

Övriga deltagare 
Pelle Ahnlund, förvaltningschef 
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef 
Anki Karlström, sektionschef kultursektionen 
Mats Österlund, enhetschef Slättaenheten 
Karin Holdar, länsmusikchef Musik i Dalarna 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
 
§ 21 Val av justerare 

    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Sofie Eriksson väljs till justerare av dagens protokoll. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
 
§ 22 Delgivningar, rapporter och information 

    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Beslut i kommunfullmäktige  
2015-02-12 § 4 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP) Sten H 
Larsson (FAP) och Anders Pettersson (FAP): Hyresbidrag beviljas till Dalregementets 
museum. 
2015-02-12 § 5 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Regler för bidrag till 
ideella föreningar. 
2015-02-12 § 10 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): Anslå medel till fritidsgården i 
Bjursås så att verksamheten kan bedrivas med kommunalt anställd personal. 
2015-02-12 § 18 Samordnad förvaltning av vattendrag med hög översvämningsrisk. 
2015-02-12 § 22 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunala handikapprådet 
2015-02-11 Protokoll Kommunala handikapprådets arbetsutskott. 
 
Kommunrevisionen 
Granskningsmeddelande från revisorerna: I revisorernas planering för 2015 ingår en 
uppföljande granskning samt lekmannarevision gällande vad som hänt i kommunen och de 
kommunala bolagen efter de oegentligheter Falu kommun drabbades av år 2011. 
Revisorerna meddelar härmed att granskningen kommer att genomföras under perioden 
februari-juni 2015.  
 
Musik i Dalarna 
Karin Holdar, länsmusikchef, informerar nämnden om Musik i Dalarnas uppdrag och 
verksamheter. 
 
Information från förvaltningens tjänstemän  
Mats Österlund, ansvarig för fritidsverksamheten på Slättaenheten informerar att Falu IK 
önskar avyttra Stångtjärnsstugan till Falu kommun. 
Pelle Ahnlund, förvaltningschef, informerar att förvaltningen kommer att ta fram en fritids- 
och idrottspolitisk beställning gällande ishockey, curling och konståkning. Nämnden 
kommer att få fortlöpande information i ärendet samt föra en vägledande diskussion innan 
beslut tas. 
Vidare informerar Pelle Ahnlund att ishockeyföreningen kommer att inkomma med 
ansökan om driftsbidrag angående täckning av hockeyrinken på Lugnet vilket föranleder 
ett nämndsbeslut.  
Anki Karlström, sektionschef ungdomssektionen, informerar om det pågående arbetet med 
att ta fram ett förslag om att flytta resurser från Grycksbo fritidsgård till Bjursås. Ärendet 
planeras gå till nämnden för beslut 2015-03-26.  
 
Övrig information 
2015-03-26 Heldag för kultur- och fritidsnämnden. Sammanträde samt verksamhetsbesök. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
2015-04-16 Gemensam heldagsutbildning för förtroendevalda i nämnder, styrelser, 
kommunfullmäktige, förvaltningschefer, kommunstyrelse och nämndsekreterare. 
Var och en gör själv sin egen anmälan via mail till: anmalan@falun.se 
2015-04-16 Nämndens sammanträde flyttas med anledning av utbildningsdagen. Dag, tid 
och lokal meddelas så snart det är klart. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  

mailto:anmalan@falun.se
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
 
§ 23 Intern kontrollplan 2015 

KUL0006/14 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden antar förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2015. 
 
Sammanfattning 
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen och 
även följa de förvaltningsövergripande, gemensamma anvisningar som 
kommunstyrelsen utfärdar. Enligt Falu kommuns reglemente för intern 
kontroll ska varje nämnd löpande styra och följa upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde med utgångspunkt 
från nämndens interna kontrollplan. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Plan för internkontroll 2015. 
Risk- och konsekvensbedömning för internkontrollplan 2015. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ledningsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
 
§ 24 Bokslut och årsredovisning 2014 

KUL0017/14 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomiskt årsbokslut 2014 för 
kultur- och ungdomsnämnden. 

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och ungdomsnämndens del av 
Falu kommuns verksamhetsberättelse för 2014 till ledningsförvaltningen. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsnämnden redovisar ett underskott på 2,7 mnkr för år 2014. 
Underskottet beror på tillkommande kostnader för personal, lokaler och verksamhet 
avseende före detta Folkets Hus stora scen, ett helt nytt åtagande som nämnden inte 
erhållit någon finansiering för. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2014. 
  
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ledningsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
 
§ 25 Sammanställning av politiskt fattade beslut 2014 

KUL0062/14 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Nämnden godkänner redovisningen av förvaltningens 
sammanställning av politiskt fattade beslut 2014. 
 

2. Följande ärenden ska strykas från listan: 
KUL0037/06: Utomhusscen för musik och teater samt mindre 
spelplatser för musikskolan 
KUL0058/13: Ny organisation kultur- och ungdomsförvaltningen. 
KUL0100/13: Placering av Naturskolans jordbruk 
KUL0069/14: Lokalprogram för Kulturum 
KUL0209/13: Remiss: Motion från Maria Gehlin (FAP): Anslå 
medel till fritidsgården i Bjursås så att verksamheten kan bedrivas 
med kommunalt anställd personal 
 

3. Politiskt fattade beslut som ej eller delvis ej genomförts gällande 
fritidsdelen i den vid mandatperiodsskiftet avslutade trafik- och 
fritidsnämnden överförs till kultur- och fritidsnämndens redovisning 
och redovisas från och med nästa redovisningstillfälle. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 § 5 att 
”nämnder/styrelser för egen del årligen ska upprätta en sammanställning/ 
ärendegång” och att en sammanställning av politiskt fattade beslut ska 
presenteras i respektive nämnd i samband med årsbokslutet”. Falu kommuns 
förmåga att genomföra fattade beslut bör kontinuerligt utvärderas och 
förbättras.” Besluten grundade sig i en motion från Maria Gehlin (FAP) 
”Vem styr vem i kommunal verksamhet eller Kvalitetssäkra politiska 
beslut”: 
 
Förvaltningen har gjort en sammanställning av nämndens beslut som inte är 
verkställda ännu. Nämnden har även möjlighet att stryka ärenden från listan 
om nämnden anser att besluten inte längre är aktuella eller inte kan 
verkställas av andra skäl. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning 2015-02-04. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Nilser (FP) yrkar att då kultur- och fritidsnämnden från och med den nya 
mandatperioden övertog fritidsdelen från den avslutade trafik- och fritidsnämnden ska de 
politiskt fattade beslut gällande fritidsdelen som ej eller delvis ej genomförts överföras till 
kultur- och fritidsnämndens redovisning. En enig nämnd bifaller Åsa Nilsers yrkande. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
Yttrande 
Bertil Eek (M) yttrar sig utan särskilt yrkande och föreslår att redovisning till nämnden ska 
ske oftare än en gång per år.  
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 11 (14) 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
 
§ 26 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2015 

KUL0027/14 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kulturföreningarna tilldelas verksamhetsbidrag enligt bilaga. 
   
Sammanfattning  
39 föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2015. Förvaltningens förslag är att 
dela ut 536 tkr i verksamhetsbidrag och avsätta resterande 133 tkr till punkt- och 
förlustbidrag. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Bilaga  
Fördelning av verksamhetsbidrag 2015. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet sänds till 
Berörda föreningar 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
 
§ 27 Hyresstöd till Emaljverkstan 2015 

KFN0033/15 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar hyresstöd till föreningen 
Emaljverkstaden med 51 000 kr för år 2015. 
 
Sammanfattning 
Föreningen Emaljverkstaden har sedan länge ett hyresbidrag från 
kommunen. för sin verksamhet i Gruvstugans lokaler. Sedan ett år tillbaka 
måste föreningen själv teckna hyresavtal med Stiftelsen Stora Kopparberget.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Föreningen Emaljverkstan 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
 
§ 28 Redovisning av delegeringsbeslut 

    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll 2015-02-26 § 28. 
 
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. 
 
Delegationsbeslut 
Delegationsbeslut förvaltningschef: Avskrivning av fordringar 2015-02-13. 
 
Bidragsärenden  
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2015-02-22. 
Anläggningsbidrag enligt utbetalningslista 2015-02-25. 
 
Personalärenden  
Ordförandebeslut 2015-02-17: Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Upphandling 
I upphandling av två stycken terrängfordon till Lugnetanläggningen har Falu kommun 
träffat kontrakt med Torsten Boberg Båt & Motor. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-02-26 
 
§ 29 Kurs- och konferensinbjudningar 

    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden har tagit del av ett konferenserbjudande som 
mailats ut till ledamöter- och ersättare. Inbjudan gäller halvdagskonferensen 
Tänk om – tänk nytt! den 24 mars på Högskolan Dalarna.  
 
Ordförande uppmanar nämnden att hålla utkik efter intressanta erbjudanden 
om kurser och konferenser. Den som önskar delta i någon kurs eller 
konferens stämmer av med ordförande innan anmälan. Deltagande beslutas 
av ordförande. 
 
_________________________________________________________________________ 
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