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§ 31  

Närvarorätt 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet beslutar: 

1. Stefan Carlssons närvaro på fritids- och kulturnämndens 
arbetsutskott 2021-09-09 som adjungerad godkänns. 

Sammanfattning 

I kommunallagen 6 kap § 25 finns bestämmelser om närvarorätt för 
utomstående vid sammanträden. 

Stefan Carlsson, föreslås ges närvarorätt som adjungerad på dagens 
sammanträde.  
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§ 32  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut. 

1. Mikael Söderlund väljs att justera protokollet.  
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§ 33  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskotts beslut. 

1. Föredragningslistan fastställs  
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§ 34 FKN 20/2021-800 

Information från förvaltningen 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottets beslut. 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 
2. Fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram 

ärende om önskemål om bidrag från fonden lokalhistoriska 
verk till nämnd. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturchefen redovisar sjukstatistiken från juni och juli 
samt informationen från enheterna. 

Förvaltningschefen informerade om önskemål om bidrag ur fonden 
för lokalhistoriska verk.  
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§ 35 FKN 62/2021-042 

Verksamhetsberättelse delår 2021 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämndens föreslås besluta. 

1. Fritids- och kulturnämnden godkänner delår 2021 per den 31 
augusti 2021 

2. Verksamhetsberättelsen delår överlämnas till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse delår 2021 redovisas. 

Ekonomisk uppföljning per 31 augusti är inte klar och redovisas för 
nämnd när delårsredovisningen är färdigställd.  
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§ 36 FKN 66/2021-04 

Attestförteckning 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta besluta. 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Ett attestreglemente med namnteckningsprov är något som 
upprättas för att säkerställa att rätt attestanter och kontrollanter har 
tillgång till konton som de ansvarar för att hantera.  
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§ 37 FKN 65/2021-041 

Taxa för att hyra anläggning 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

1. Taxa för hyra av anläggningar antas. 

Sammanfattning 

I det reviderade taxeförslaget så har ett taxeförslag för ishallen lagts 
till, sommartaxa utan is. 

Konstgräset perioden 1 november- 30 april så har ungdomstaxan 
sänkts. 

Övriga taxor är uppräknade enligt Strategisk- och ekonomiskaplanen 
med 2%.  
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§ 38 FKN 98/2020-006 

Internkontrollrapport för 2021 Inköp 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 

Fritids- och kulturnämnden föreslås besluta. 

1. Tackar för rapporteringen av punkten Inköp i 
internkontrollplan 2021 och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Granskningen har genomförts av ekonom och medlem 
inköpsgruppen. Granskningen omfattar hela kommunen. Avvikelser 
finns när det gäller gränsen för direktupphandling inte har följts 
samt inte alltid sker via ingångna avtal. Förslag till åtgärder centralt, 
översyn av kommunens inköpsorganisation, förstudie för ett 
systemstöd för inköp samt utbildningsinsatser. 

Fritids- och kulturförvaltningen behöver säkerställa att de som har 
delegation för att köpa varor och tjänster följer aktuella avtal samt 
följer riktlinjerna gällande direktupphandling. 

Förvaltningen jobbar vidare med utbildning för att ge medarbetarna 
en ökad kompetens inom området. 


