1 (16)

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Sammanträdesdatum
2016-03-31
________________________________________________________________________
Plats och tid
Jungfrun kl. 08:15 - 12:15
Beslutande

S
MP
L
S
S
S
C
C
M
M
M
V

Jonas Lennerthson, ordförande
Kenth Carlson, 1:e vice ordförande
Inger Strandmark, ersättare för Åsa Nilser (L)
Johan Eklund
Sofie Eriksson
Birgitta Gradén
Britt-Marie Ahlenius Romlin kl 08.15-12.00 §§ 22-27
Kristina Johansson, ersättare för Britt-Marie Ahlenius Romlin
kl 12.00-12.15 §§ 28-31.
Bertil Eek
Jan-Olof Montelius
Kerstin Wåghäll
Joakim Nissinen

Utses att justera

Kenth Carlsson

Justeringsdag

2016-03-31

Justerade paragrafer

22-31 (§ 24, § 25 omedelbar justering)

Underskrifter

Sekreterare ……………………………………………………………….
Elisabet Wixby
Ordförande ……………………………………………………………….
Jonas Lennerthson
Justerande .……………………………………………………………….
Kenth Carlson

Bevis
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2016-03-31
Datum när anslaget sätts upp 2016-04-01
Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift
……………………………………………………………
Postadress

791 83 FALUN

Besöksadress

Telefonväxel

Organisationsnummer

Bankgiro

Internet

023-830 00

212000-2221

218-0289

www.falun.se

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Sammanträdesdatum
2016-03-31

Namn
Ej tjänstgörande ersättare
S
S
C
MP
M
M
L
FAP
V

Gülay Güclü
Jan Raihle
Kristina Johansson kl 08:15-12.00 §§ 22-27.
Karolina Brosché
Mats Rudert
Vanja Ottewall
Inger Strandmark
Tore Karlsson
Martina Baggström

Övriga deltagare
Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Ussi Jonsson Kjellberg, administrativ chef
Karin Hane, sektionschef bibliotekssektionen
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen
Anders Björnberg, enhetschef fritidsgårdar centrum
Erika Logren, enhetschef fritidsgårdar landsbygd
Anki Karlström, sektionschef ungdomssektionen
Maria Törnfeldt, chef Länsbibliotek Dalarna
Anna Logdqvist, avdelningschef Dalarnas museum
Anita Carlsson, verksamhetschef Film i Dalarna
Stefan Ek, vikarierande chef Enheten Scen, Dans, Konst
Dan Hed, förslagsställare medborgarförslag
Eva Hedberg, personalföreträdare Kommunal
Elisabet Wixby, nämndsekreterare

2 (16)

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

3 (16)

Sammanträdesdatum
2016-03-31

§ 22 Svar på medborgarförslag om att bygga en ny sporthall på Galgberget.. 4
§ 23 Delgivningar, rapporter och information ........................................................... 5
§ 24 Samrådsremiss. Detaljplan för hotell med mera på Främby udde............. 6
§ 25 Budget 2017 och ekonomisk flerårsplan 2018-2019 ..................................... 8
§ 26 Rapport från fadderpolitiker. Fördelning av fadderpolitikeruppdrag
(ärendet utgår) ..................................................................................................... 11
§ 27 Politisk styrgrupp för förvaltningens folkhälsoarbete .................................. 12
§ 28 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2016 ............................................... 13
§ 29 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2016 ....................... 14
§ 30 Omdisponering av investeringsbudget 2016 ................................................. 15
§ 31 Redovisning av delegationsbeslut ................................................................... 16

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

§ 22

4 (16)

Sammanträdesdatum
2016-03-31

Svar på medborgarförslag om att bygga en ny
sporthall på Galgberget
KFN0197/15

Beslut
Nämnden ställer sig positiv till att en ny sporthall uppförs i Galgberget/Gruvriset/Källviken
under förutsättning att finansieringen av investering och driftkostnader kan ordnas.
Därmed anser nämnden att medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning
Förslagsställaren har i ett medborgarförslag till Falu kommun föreslagit att det ska byggas
en sporthall i bostadsområdet Galgberget. Kultur- och fritidsnämnden har att svara på
förslaget. Nämnden yttrar sig enbart utifrån ett idrotts- och fritidspolitiskt perspektiv.
Nuvarande gymnastiksal vid Gruvrisskolan används idag av föreningsliv och
privatpersoner kvällstid. Den har hög beläggningsgrad och tillgången på attraktiva tider
inomhus är en begränsande faktor för föreningslivet i området.
Förvaltningen ställer sig positiv till att en ny sporthall uppförs i området
Galgberget/Gruvriset/Källviken. En vidare utredning om placeringen bör göras för att hitta
den plats som bäst passar i utvecklingen av området och i förhållande till framtida
utveckling av skolverksamheten. En hall bör vara av typen ”standardhall” och kräver inte
de mest exklusiva materialen och utrustningarna, men ska ändå vara ändamålsenlig och
hållbar. Standardhallen är fullstor (40 x 20meter plus säkerhetsmått) och har all den
utrustning som hör hemma i en hall avsedd för föreningsliv.
Nyttjandet av en hall kommer att vara starkt kopplad till de föreningar och privatpersoner
som är aktiva i området Galgberget, Gruvriset och Främby. Vi ser ett lågt intresse för
föreningar och privatpersoner från andra delar av kommunen att resa till idag befintliga
hallar på andra ställen. Området växer med fler nya bostäder och framförallt med
tillkomsten av området Lilla Källviken kommer det inom de närmaste åren komma många
inflyttande familjer med barn och ungdomar som med stor sannolikhet kommer att ansluta
sig till föreningslivet i närområdet. Om en hall byggs måste finansieringen av driften av
hallen lösas genom att extra medel tillförs kultur och fritidsnämnden.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag. Bygg en ny sporthall på Galgberget 2015-12-02
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-22.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
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Delgivningar, rapporter och information

Beslut
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.
Beslut i kommunfullmäktige
2016-02-11 § 21 Entledigande samt fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
2016-02-11 § 30 Svar på motion från Åsa Nilser (L) En väg in princip för föreningslivet.
Protokoll Kommunala handikapprådet
2016-02-10 Protokoll kommunala handikapprådets arbetsutskott
Information från Länsbibliotek Dalarna, Dalarnas museum, Film i Dalarna
och Enheten scen, konst dans
Maria Törnfeldt, länsbibliotekschef, Anna Logdqvist, avdelningschef publika avdelningen
Dalarnas museum, Anita Carlsson, verksamhetschef Film i Dalarna, och Stefan Ek, chef
Enheten Scen, Dans, Konst, informerar nämnden om institutionernas uppdrag och
verksamhet inför nämndens kommande beslut om bidragsförslag till Landstingets
kulturinstitutioner 2016.
Muntlig information från förvaltningens tjänstemän
Nulägesrapport ny simhall
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen, informerar att samtal förs mellan Lufab och
Falu SS om att hitta en lösning så att utomhusbassängen kan användas vintertid och
fungera som ersättning under kommande nybyggnation. Planering av seminarier pågår.
Nulägesrapport Fritidsgårdar
Anki Karlström, sektionschef ungdomssektionen, informerar att samverkan med Lugnet
skett på sport- och påsklov. Kommande måndag är det stormöte med alla fritidsledare då
föreläsare från polisen informerar om droger. Personer i årskurs sex ska under våren bjudas
in för att få smaka på verksamheterna de kan delta i när de börjat årskurs 7.
Nulägesrapport Kulturhuset tio 14
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen, informerar att upphandlingstiden
gått ut och att man nu ska titta på de inkomna förslagen. Vidare diskuteras
samverkansvinster med andra förvaltningar.
Kurs- och konferensinbjudningar
Kulturens roll i en föränderlig värld. Konferens 17-18 maj i Stockholm. En person från
majoriteten och en person från oppositionen erbjuds delta.
_________________________________________________________________________
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Samrådsremiss. Detaljplan för hotell med mera på
Främby udde
KFN0047/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har nedanstående synpunkter på detaljplan för Främby udde:
1. Det ska framgå att ett av detaljplanens syften är att säkerställa grosshandlarvillans
kulturhistoriska värden.
2. Det ska framgå av detaljplanen att grosshandlarvillan är en byggnad med särskilt
kulturhistoriskt värde, och därmed omfattas av PBL 8 kap 13 §.
3. Grosshandlarvillan får inte byggas till, och hela marken närmast byggnaden ska
därför utgöras av prickmark, som anger att marken inte får bebyggas.
4. Ingen ny bebyggelse ska tillåtas i grosshandlarvillans närhet. Marken mellan
grosshandlarvillan och servicebyggnaden, på östra sidan om norra stugbyns
tillfartsväg, ska därmed utgöras av prickmark, som anger att marken inte får
bebyggas.
5. Tillkommande hotellbyggnad ska ha en mer preciserad utformningsbestämmelse.
Hotellbyggnaden ska underordna sig grosshandlarvillan och ha en lätt och
paviljongsliknande karaktär i klassiskt modernt formspråk, snarare än att tillföra ett
dalaromantiskt formspråk utan koppling till grosshandlarvillans arkitekturhistoriska
kontext.
6. Det är ur kulturhistorisk synpunkt möjligt att komplettera anläggningen med
föreslagen hotellanläggning under förutsättning att ovanstående synpunkter
beaktas.
7. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun har tagit fram förslag till ny
detaljplan för hotell mm på Främby udde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
uppförande av hotell på mark som idag används för camping, samt att kunna uppföra
ytterligare ett tiotal stugor för uthyrning. Planförslaget innebär inte att naturmark tas i
anspråk och medför ingen begränsning av allmänhetens tillträde till udden.
Inom planområdet finns en grosshandlarvilla med särskilt kulturhistoriskt värde.
Grosshandlarvillan uppfördes 1896 som sommarvilla för fabrikör Oskar Herdin. Den har
en rik panelarkitektur med torn och verandor och dekorerade interiörer med tak- och
väggmålningar. Byggnaden har kvar det mesta av sin karaktär från byggnadstiden och är
av särskilt kulturhistoriskt värde, som ett tidstypiskt och välbevarat exempel på de
sommarvillor i snickarglädjestil som vid denna tid uppfördes vid strandlägen i de större
städernas utkanter. För att säkerställa dessa värden omfattas byggnaden redan idag av
skyddsbestämmelser i gällande detaljplan. Dessa anger att byggnaden inte får rivas eller
förvanskas interiört och exteriört. Vid underhåll ska byggandens ursprungliga
arkitektoniska gestaltning beaktas.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag
Samrådshandlingar. Detaljplan för hotell med mera på Främby udde 2015-11-12.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-26.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Budget 2017 och ekonomisk flerårsplan 20182019
KFN0017/16

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till årsplan med
budget 2017-19 med föreslag till förändringar och äskanden och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Verksamheterna i Enviken ska drivas vidare i andra former.
3. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upprätta en tidssatt
genomförandeplan för kommunikation med kommundelar som berörs av förändring
av verksamhet.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Joakim Nissinen (V) reserverar sig skriftligt enligt följande: ” (V) i reserverar oss mot
majoritetens förslag till flerårsbudget med eget lagt förslag till budget och med följande
kommentarer: I Vänsterpartiets kommande budgetförslag har tillgången till fritidsgårdar
och bibliotek prioriterats. Detta är särskilt angeläget mot bakgrund att det visat sig att
droganvändningen bland ungdomar i Falun ökat med fem procent bara över ett år. En nivå
som i jämförelse med både riksgenomsnittet och vår grannkommun är 5 % högre. Det är en
oroande utveckling och pekar på att tillgången på fritidsgårdar inte bara bör bibehållas,
utan även utvecklas. (V)år satsning från tidigare års budgetförslag om helgöppet ligger
därför kvar. Majoritetens sparförslag utgör en orättvis fördelning av medel mellan stad och
landsbygd. En prioritering (v)i inte ställer oss bakom.
Sammanfattning
Ledningsförvaltningen har begärt att få in nämndernas förslag till årsplan med budget
2017-19. Förvaltningen ska ge förslag på hur verksamheten ska rymmas inom den
budgetram som finns antagen i flerårsplanen.
Efterfrågan på kultur- och fritidsaktiviteter som kommunen genomför eller stöder är
flexibel. Dock kan man se en trend där våra målgrupper är mer rörliga och har mer
valmöjligheter i form av aktiviteter genom t ex Internet.
I och med att besökstalet minskat i vissa av våra verksamheter i vissa områden samtidigt
som kostnader för hyror och personal ökar måste kultur- och fritidsverksamheten göras på
ett annorlunda sätt och mer kostnadseffektivt sätt samtidigt som samarbetet med de ideella
krafterna måste stärkas.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till hur vi på bästa sätt kan hjälpa faluborna med att
berika den fria tiden och samtidigt minska kostnaderna för den service som förvaltningen
levererar. För att klara av att leverera en bra verksamhet inom givna ramar måste
verksamheterna bli mer flexibla och mobila. De kommunala verksamheterna måste
dessutom utveckla samarbetet med ideella aktörer inte minst på landsbygden.
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Allmänkulturverksamheten måste öka sina intäkter. Fritidssektionen, kultursektionen och
Slättaenheten måste minska nyttjandet av vikarier samt minska personalstyrkan via naturlig
avgång. Sammanlagt handlar hela arbetet med förändring om att minska nettokostnaden
med ca 4 mnkr.
Förvaltningen äskar samtidigt ramförstärkning för ett antal verksamheter; för att klara
åtagandet när det gäller skötsel av världsarvet, för att täcka kostnaden för grundhyran för
Lugnetanläggningarna, för att klara av att byta armaturer i motionsspår, för att kunna göra
investeringar för funktionsnedsatta samt för att kunna ge bidrag till SISU och till ridterapi.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av punkt 2 och 3.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-23.
Årsplan med budget 2017-19.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Lennerthson (S) med instämmande av Inger Strandmark (L) yrkar bifall till
föreliggande förslag.
Bertil Eek (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med tilläggsyrkandet att
verksamheterna i Enviken ska drivas vidare i andra former.
Britt-Marie Ahlenius Romlin (C) yrkar bifall till föreliggande förslag med tilläggsyrkandet
att kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upprätta en tidssatt
genomförandeplan för kommunikation med kommundelar som berörs av förändring av
verksamhet.
Joakim Nissinen (V) yrkar på följande justeringar i föreliggande förslag till budget.
Yrkandet inlämnas skriftligt: ”Vänsterpartiets förslag till budget: 1 Mkr extra avsatta för
löneuppräkningar plus 3 mnkr tillskott för täcka det ökande kostnaderna från Lufab. Det
skulle förhindra neddragningarna. Vi lägger även 0,9 mnkr för helgöppet för att kunna ha
helgöppet på fritidsgårdarna = 4,9 miljoner. Sedan har vi sedan tidigare avsatt i budgeten 1
miljon för en avgiftsfri kulturskola. Summa 5,9 miljoner”.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut mot vänsterpartiet förslag till justeringar
och finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Ordförande frågar om nämnden bifaller Bertil Eeks förslag till tillägg till beslutet. Tillägget
bifalls en enig nämnd.
Ordförande frågar om nämnden bifaller Britt-Marie Ahlenius Romlins förslag till tillägg
till beslutet. Tillägget bifalls av en enig nämnd.
Protokollsanteckning
Bertil Eek (M) med instämmande av Britt-Marie Ahlenius Romlin (C) begär att följande
synpunkter tas till protokollet: Istället för att stänga fritidsgården i Enviken bör man ta
kontakt med förslagsvis Envikens IF och undersöka möjligheten till föreningsdriven
verksamhet.
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Britt-Marie Ahlenius Romlin (C) framför vidare att man bör verka för att fler söker de
tillgängliga medel som finns att söka för fritidsgårdarna för utveckling av nyskapande
verksamhet (tidigare ungdomsstipendiet Cash) för att öka bidragssumman till fritidsgårdar.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret, kommunstyrelsen
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Rapport från fadderpolitiker. Fördelning av
fadderpolitikeruppdrag

Ärendet utgår.
_________________________________________________________________________
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Politisk styrgrupp för förvaltningens
folkhälsoarbete
KFN0068/16

Beslut
1. Nämnden beslutar att utse tre till fem namngivna personer ur nämnden att utgöra
politisk styrgrupp för arbetet med att arbeta fram nya former för nämndens stöd till
föreningslivet i Falun i enlighet med folkhälsoprogrammet.
2. Tre från majoriteten och två från oppositionen ska ingå i styrgruppen. Oppositionen
väljer Bertil Eek (M) och Martina Baggström (V). Majoriteten återkommer med
sina val av styrgruppsmedlemmar.
Sammanfattning
I samband med att Kultur- och fritidsförvaltningen bildades gav nämnden ett uppdrag till
förvaltningschefen att se över gällande regler och rutiner för bidragsgivning till kultur-,
idrotts- och allmännyttiga föreningar.
Under hösten 2015 antog Kommunfullmäktige ett nytt folkhälsoprogram. I detta program
fastslås att kommunen genom fortsatt samverkan med bland annat föreningsliv ska arbeta
för att skapa jämlika villkor för en god folkhälsa hos Faluns medborgare. Att skapa
förutsättningar för att minska klyftor i hälsa innebär att ge mer stöd till de som idag har en
sämre hälsa. Bland dessa finns socioekonomiskt svaga grupper, grupper med
invandrarbakgrund och äldre.
Nuvarande system för stöd i form av bidrag och fördelning av tider i lokaler och
anläggningar bygger inte på den jämlikhetstanke som beskrivs i folkhälsoprogrammet.
Nuvarande system utgår ifrån en likabehandlingsprincip där alla oavsett förutsättningar för
hälsa ges lika stort stöd. Att ändra befintligt system i grunden innebär ett omfattande arbete
där mycket kraft och insatser måste läggas vid dialog och förankring i de ideella rörelserna.
Arbetet kommer att kräva väl underbyggt underlag och samverkan mellan olika delar inom
den kommunala organisationen såväl som med externa parter.
Särskilt inom idrottsrörelsen är frågan om folkhälsoperspektivet mycket aktuellt just nu i
och med den långsiktiga strategi som Riksidrottsförbundet fastslog under 2015. Denna nya
strategi innebär att idrottsrörelsen i högre grad än idag skall verka för att skapa
förutsättningar för ”Idrott hela livet” och att föreningarna på detta sätt bidrar till ökad
hälsa. Denna strategi har nu förankrats inom idrottsrörelsen och specialidrottsförbund,
distriktsförbund och enskilda idrottsföreningar arbetar nu på många olika för att förändra
sin verksamhet i enlighet med den nya strategin.
För att Falu kommun via kultur- och fritidsnämnden ska kunna stödja detta arbete önskar
förvaltningen att en politisk styrgrupp utses som följer arbetet och kan agera som politisk
vägledning i arbetet.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av punkt 2.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-22.
_____________________________________________________________________
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Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2016
KFN0068/16

Beslut
Kulturföreningar tilldelas verksamhetsbidrag enligt bilaga.
Sammanfattning
49 föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för 2016. Förvaltningens förslag är att dela
ut 580 000 kr och avsätta resterande 89 000 kr till punkt- och förlusttäckningsbidrag.
Under 2016 har antalet ansökningar ökat med drygt 25 % jämfört med föregående år,
vilket är glädjande för Faluns kulturliv. Det får då konsekvensen att den totala
bidragspotten fördelas mellan fler verksamheter, vilket ger minskat bidrag för många av de
föreningar som beviljades bidrag 2015. Årets ansökningar har ställts mot kravet ”öppen för
alla”, vilket gjort att de föreningar som inte möjliggör medlemskap för alla fått avslag på
sin ansökan.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14.
Bilaga. Fördelning av verksamhetsbidrag 2016
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Berörda föreningar
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Periodrapport med prognos för ekonomiska
resultat 2016
KFN0020/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner periodrapporten för februari 2016.
Sammanfattning
Per sista februari redovisar kultur- och fritidsnämndens ett underskott på 3,1 mnkr.
Periodens avvikelser framgår av bifogade rapport. För helåret 2016 prognostiseras ett
nollresultat.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14.
Bilaga1. Periodrapport februari 2016.
Bilaga 2. Periodrapport februari 2016 per sektion och enhet.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

§ 30

15 (16)

Sammanträdesdatum
2016-03-31

Omdisponering av investeringsbudget 2016
KFN0066/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
omdisponering av investeringsmedel för år 2016.
Sammanfattning
I den slutliga budgeten för 2016 minskades nämndernas investeringsramar med 15 procent
jämfört med den budget som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2015. För kulturoch fritidsnämnden innebar detta en minskning från 9 725 tkr till 8 266 tkr. Upphandlingen
av ny biblioteksbuss har också dragit ut på tiden så att de investeringsmedel som fanns
avsatta för den i 2015 års budget inte kunde nyttjas. 2016 års investeringsmedel behöver nu
disponeras om för att anpassa investeringarna till den minskade ramen och för att inrymma
den tidsförskjutna anskaffningen av ny biblioteksbuss.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14.
Bilaga. Förslag omdisponering av investeringsmedel 2016.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

§ 31

16 (16)

Sammanträdesdatum
2016-03-31

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
förtecknats i protokoll 2016-03-31 § 31.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden 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 fritidsnämnden
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.
Personalärenden
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2016-03-23.
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2016-02-22.
Bidragsärenden
Punkt- förlust och samarrangemangsbidrag enligt förteckning 2016-03-23.
_________________________________________________________________________

