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§ 118

Delgivningar rapporter och information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.
Beslut i kommunfullmäktige
2015-10-22 § 273 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anders Runström (FAP) Anna
Jörgensen (FAP) och Stefan Clarström (FAP) Bascertifiera kommunens föreningar i
ekonomi och föreningskunskap.
2015-10-22 § 274 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP)
Anders Runström (FAP) och Anna Jörgensen (FAP) Öka kommunens anslag för
aktivitetsstöd till ungdomar upp till 20 år.
2015-10-22 § 276 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Stefan Clarström (FAP)
Inrätta fältsekreterare i Falu kommun.
2015-10-22 § 229 Kommunens delårsrapport 2015-08-31 med årsprognos för Falu
kommun samt revisionsrapport.
2015-10-22 § 233 Godkännande av sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess utskott.
Beslut i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
2014-11-16 § 11 Avslut av detaljplaneuppdrag.
Information från stadskansliet
Eva Dahlander, kanslichef stadskansliet, informerar om fullmäktiges beslut om
styrdokument för handlingsprogram Demokratikommun 2020. Klas Sjörén,
ungdomsdemokrativägledare/ungdomscoach informerar om sitt uppdrag.
Information från förvaltningens tjänstemän
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen, ger en nulägesrapport om ishallen, Lugnet:
Tidplanen håller trots en kabelbrand i maskinrummet. Föreningarna har inbjudits till
informationsmöte om inflyttning och uppstart. Första matchen spelas 7 januari och
invigning sker 15 januari.
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen, och Charlotta Abrahamsson,
projektledare, ger en nulägesrapport om Kulturhuset tio14. Vidare presenterar de
färdplanen från beslut 2008 om start av kulturskola till beräknad inflytt i Kulturhuset tio14
sommaren 2017.
Ussi Jonsson Kjellberg, administrativ chef ger en kort rapport om det ekonomiska läget.
Pelle Ahnlund, förvaltningschef, presenterar tidplanen för arbete med budget 2017 och
2018.
Rapport från SKL:s kulturkonferens Öppet samhälle
Sofie Eriksson och Kenth Carlson ger en rapport från sitt deltagande på konferensen i
Karlstad 12-13 oktober.
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Rapport från Samråd kring Kulturskoleutredning
Förvaltningschef Pelle Ahnlund och nämndens ordförande Jonas Lennerthson ger en
rapport från sitt deltagande på samrådet i Göteborg 1 den december.
Kurs- och konferensinbjudningar
Inga kurs och konferensinbjudningar har inkommit.
_________________________________________________________________________
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§ 119

Intern kontrollplan 2016

KUL0006/15
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningens förslag till intern
kontrollplan för 2016.
Sammanfattning
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen samt 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
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-08.
Bilagor
1. Intern kontrollplan 2016.
2. Riskanalys.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret
Malin Adolphson, internkontrollsamordnare
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§ 120

Attesträtter inom kultur- och fritidsförvaltningen 2016

KUL0001/15
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Attesträtterna i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde fastställs i enlighet
med förvaltningens förslag 2015-12-08.
Sammanfattning
Enligt § 4 i ”Reglemente om ansvar, befogenheter och kontroll vid betalningar mm. inom
Falu kommun” ska attesträtter godkännas av respektive nämnd för varje räkenskapsår.
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat följande förslag till attesträtter för år 2016 att
gälla 2016-01-01 – 2016-12-31:
Befattning
Förvaltningschef
Administrativ chef
Ekonom
Administratör
Ekonomiassistent
Sektionschef bibliotek
Bibliotekarie, inköp av media
Sektionschef fritid
Enhetschef idrottsplatser
Enhetschef sporthallar och bad
Evenemangsansvarig
Bokningsansvarig
Sektionschef kultur
Enhetschef allmänkultur
Enhetschef kulturskola
Enhetschef Arenan och Stora
scenen
Enhetschef Slätta
Gruppledare sporthall Slätta
Gruppledare bad Slätta
Sektionschef ungdom
Enhetschef fritidsgårdar centrum
Enhetschef fritidsgårdar
landsbygd

Ansvar
3*
3*
3* Endast bokföringsordrar
3* Endast bokföringsordrar
3* Endast bokföringsordrar
32*, 34*
32*
35*
35020, 35023
35021, 35022, 35024
3501
3502
36*
3620-3630
3650-3659
3691-3693

Konto
*
*
*
*
*
*
6410, 6431-6433, 6461
*
*
*
*
*
*
*
*
*

385
385 – tjänst 340200
385 – tjänst 340200
39*
39105, 39113, 39118
39106, 39108, 39111, 39112

*
*
*
*
*
*

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-08.
_________________________________________________________________________

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-12-17
Sänds till
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret
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§ 121

Fritidsgårdsutredning 2015

KFN0146/15
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden fattar följande beslut utifrån förslagen i fritidsgårdsutredningen
från september 2015:
1. Antalet fritidsgårdar ska på sikt minskas till fem men behålla personalresurserna för att
öka personaltätheten på de gårdar som blir kvar.
2. Modellen med projektbidragsmöjligheter för unga efter mikrobidragsmodellen ska
utveckas genom att utöka den årliga projektbidragspotten för ungdomar att söka från 50
tkr till 100 tkr. Projekten behöver ej vara nyskapande.
3. Föreningar ska bland annat genom uppdragsgivning uppmuntras att använda
fritidsgårdens lokaler för sina aktiviteter/möten. (Ärendet hanteras vidare i utredningen
om stöd till föreningslivet).
4. Fritidsledarnas främjande arbete på fritidsgårdarna ska prioriteras så att nattvandringar
vid ”ungdomsintensiva ” helger inte längre ingår i ordinarie arbetsuppgifter.
5. Det ska finnas minst två politiker ur nämnden som faddrar för varje fritidsgård och
arvode ska utgå för högst ett besök per år på fritidsgården.
6. En tydlig ”kick-off” ska genomföras när åtgärderna enligt fritidsgårdsutredningen ska
börja gälla.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-01-29 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en
presentation av nuvarande fritidsgårdsverksamhet samt beskriva en framtida vision och ett
framtida resursbehov för verksamheten. Redovisning skulle ske på septembernämnden
2015. En konsult tillsattes som tillsammans med chefer och personal inom verksamheten
arbetade fram en fritidsgårdsutredning. (Se bilaga) enligt nämndens uppdrag. En
presentation av fritidsgårdsutredningen och en vägledningsdiskussion genomfördes på
nämnden 2015-10-29.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-08.
Fritidsgårdsutredning 2015.
_________________________________________________________________________
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§ 122

Yttrande över Länstyrelsens förslag till
byggnadsminnesförklaring av Stora Hyttnäs

KFN0181/15
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på frågan om byggnadsminnesförklaring av Stora
Hyttnäs och har inget att invända mot förslaget till beslut.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Dalarnas län har utarbetat ett förslag till beslut om
byggnadsminnesförklaring av gården Stora Hyttnäs i Sundborns socken. Genom
byggnadsminnesförklaring förses fastigheten med skydd enligt kulturmiljölagen och
kommer att omfattas av skyddsbestämmelser som skall säkerställa angivna byggnaders och
parkens kulturhistoriska värden. Till beslutsförslaget hör också en situationsplan och en
skötselplan för gårdens trädgård.
Fastigheten är belägen i Sundborns by, som är utpekad som ett område av riksintresse för
kulturmiljövården. Området ingår också i Världsarvet Falun. Sundborn omfattas av
områdesbestämmelser med tillhörande lokal byggandsordning, som ska säkerställa
helhetsområdets kulturhistoriska värden.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-18.
Förslag till beslut om byggnadsminnesförklaring av Stora Hyttnäs 2:5, Sundborns socken,
Falu kommun
_________________________________________________________________________
Sänds till
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Samhällsbyggnadsenheten
791 84 Falun
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§ 123

Redovisning av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som
förtecknats i protokoll 2015-12-19 § 123.
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.
Delegationsbeslut - förvaltningschef
Beslut av förvaltningschef 2015-12-03. Friskvårdspeng 2016.
Delegationsbeslut - ordförande
Ordförandebeslut 2015-12-03. Hyresstöd till Emaljverkstaden 2016.
Bidragsärenden
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2015-12-11.
Personalärenden
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2015-11-16.
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