
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-01-04 

Kultur- och fritidsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Tid och plats Kl. 13:00 fredagen den 4 januari 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande 

Ledamöter Per Widén (C), Ordförande 

Pyry Niemi (S), 1:e vice ordförande 

Jan Sundling (M) 

Shiva Samadi (S), ersättare för Carolina Cranser (S) 

Roger Norin (L), ersättare för Tiina Fransson (SD) 

Övriga närvarande 

Ersättare Tony Klaesson (KD) 

Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör §7 

Clara Thorgren, sekreterare 

Lina Torsner, mötessekreterare  

Justering 

Justerare Shiva Samadi 

Tid och plats Kl. 10:00 tisdagen den 8 januari 2019 

Justerade paragrafer §§ 1-7

Underskrifter 

Sekreterare 

Lina Torsner 

Ordförande 

Per Widén 

Justerare 

Shiva Samadi 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-01-04  

Kultur- och fritidsnämnden  

 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-04 

Datum för 

anslags uppsättande 2019-01-08 

Datum för 

anslags nedtagande 2019-01-30 

Förvaringsplats 

för protokollet Kansli, Håbo kommun 

  

Underskrift 
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§ 1 Dnr 11  

Mötets öppnande 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden utser Shiva Samadi (S) till justerare av dagens 

protokoll. Justeringen äger rum den 8 januari kl. 10:00. 

2. Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreliggande dagordning med 

följande tillägg:  

Verksamhetsbesök 

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden låter kontrollera närvaron, utser justerare att 

jämte ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för 

dagens sammanträde.  
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§ 2 Dnr 2019/00001  

Attesträtt 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges attesträtt under 2019 för 

ansvarskod 100000 kopplat till verksamhetskod 10600 

2. Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen ges attesträtt under 

2019 med ansvarskodsintervallet 20000-219999 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10600, 13800, 26310, 30000-36999  

3. Förvaltningschef ges rätt att delegera attesträtt inom organisationen.     

Sammanfattning  

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och 

fritidsnämndens ordförande attesträtt under 2019 med ansvarskod 20000 

kopplat till verksamhetskodsintervallet 10600. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges attesträtt 

under 2019 med ansvarskodsintervallet 20000-219999 kopplat till 

verksamhetskodsintervallet 10600, 13800, 26310, 30000-36999  

Förvaltningschefen kan i sin tur besluta om attestanter på förvaltningen.  

Aktuell attestförteckning förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen där det 

framgår vilka befattningshavare som har attesträtt, namn samt beloppsgräns.     

Beslutsunderlag 

Attestförteckning kultur- och fritidsnämnden 2019 

Attestreglemente och anvisningar KS nr2012.3492 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomienheten 

Berörda    
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§ 3 Dnr 2019/00004  

Sammanträdestider 2019 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar sammanträdestiderna för 2019, enligt 

bilaga.    

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden har att anta sammanträdestider.     

Beslutsunderlag 

Bilaga sammanträdestider, daterad 2018-12-19    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kansliet  
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§ 4 Dnr 2019/00002  

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordning enligt bilaga.     

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden har att anta delegationsordning.    

De juridiska förutsättningarna för delegering inom nämnd finns i 

kommunallagen. Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett 

ett beslut av nämnden. Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av 

nämnden, men överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Syftet med 

att delegera beslutanderätt är att avlasta nämnderna från rutinärenden och att 

påskynda handläggning av ärenden samt att låta nämnderna hantera större 

och mer principiellt viktiga ärenden.  

Beslutsunderlag 

Bilaga delegationsordning 2018-12-03   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(10) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-01-04  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 5 Dnr 2019/00003  

Dokumenthanteringsplan 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar dokumenthanteringsplan enligt bilaga.    

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden har att anta dokumenthanteringsplan.  

Enligt Håbo kommuns arkivreglemente KS 1995/158, KF 1995-09-05 § 57 

ska respektive nämnd upprätta och anta en dokumenthanteringsplan. 

Dokumenthanteringsplanen beskriver nämndens handlingar och hur dessa 

ska hanteras utifrån aspekter av gallring, bevaring och förvaring. Utöver att 

dokumenthanteringsplanen är det dokument som fastställer vilka handlingar 

som ska gallras och bevaras, underlättar den också organisering och 

återsökning av handlingar.     

Beslutsunderlag 

Bilaga dokumenthanteringsplan 2018-12-04   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 6 Dnr 2019/00005 

Dataskyddsombud 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser kommunjuristen till dataskyddsombud 

från och med 2019-01-04.     

Sammanfattning 

Den 25 maj 2018 kom en ny EU förordning för dataskydd att ersätta den 

svenska Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen heter General Data 

Protection Regulation och förkortas GDPR. I Sverige kallas den för 

Dataskyddsförordningen. 

Enligt Dataskyddsförordningen ska kommunen ha ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett 

korrekt och lagligt sätt och informera och ge råd om 

Dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska 

fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade 

personer. Ombudet ska ha en självständig roll i organisationen och 

rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller 

personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Datainspektionen  

Dataskyddsombud  

Kansli 
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§ 7 Dnr 12  

Övrig fråga - verksamhetsbesök 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra verksamhetsbesök 

under året. Man beslutar även att ge de olika verksamheterna möjlighet att 

informera om sina verksamheter på kommande nämndsammanträden.  

Sammanfattning  

Nämnden diskuterar vikten av att få förståelse och lära känna nämndens 

verksamheter. Nämnden diskuterar också kommande budgetprocess och 

kommunens anläggningar.  

Önskemål om samverkan med tekniska nämnden framkommer. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef och avdelningschefer 

 

 


