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§ 1 Svar på medborgarförslag om ett museum eller 

utställningslokal för Karin Ferners samlade verk 

 KFN0177/15  
Beslut   
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det för närvarande inte finns utrymme i 
kommunens budget för en så stor satsning inom kulturområdet.  
 
Sammanfattning 
Falukonstnären Karin Ferner har under sommaren haft utställning i Leksands kulturhus. 
Utställningen omfattade väldigt många verk, alla originella och nyskapande. 
Förslagsställaren befarar att dessa kommer att spridas eller ej tas omhand på rätt sätt. 
Förslagställaren vill att kommunen inrättar en fast utställning eller bygger ett speciellt 
muséum för dessa verk för att hedra denna lokala konstnär.   

Förvaltningen håller med förslagställaren om att Karin Ferners verk är viktiga att bevara 
och att visa upp men för närvarande finns det inte utrymme i kommunens budget att satsa 
på en permanentutställning eller ett nytt museum. Karin och andra konstnärer verksamma i 
Falun får hänvisas till de redan befintliga utställningslokalerna till exempel Dalarnas         
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2015-10-03. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-20. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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§ 2 Svar på medborgarförslag om Aktivitetscentrum 

för friskvård i Svärdsjö 
 KFN0176/15  
Beslut   
De aktiviteter som förslagsställaren föreslår skall ingå i Aktivitetscentrum är alla 
aktiviteter som inte skall bedrivas och eller finansieras av Falu kommun varför 
medborgarförslaget avslås. 
 

Sammanfattning 
Förslagsställaren har i ett medborgarförslag till Falu kommun föreslagit att det byggs ett 
nytt aktivitetscentrum i Svärdsjö med aktiviteter såsom spinning, yoga, funktionell träning 
och matlagningskurser. Falu kommun bedriver i egen regi gym och träningsanläggning i 
Slätta. Alla övriga relevanta anläggningar i Falu kommun är privata och bedrivs på 
kommersiella grunder. Med undantag för verksamheten vid Slättaanläggningarna bedriver 
inte Falu kommun någon verksamhet inom träning, yoga eller kursverksamhet. 
Slättaanläggningarna har en historik i byggandet av bostadsområdet med ett tydligt 
centrum där kommunen svarar för fritidsgård, utomhusbad och träningsanläggningar. I 
inga andra fall bedriver kommunen sådan verksamhet i egen regi. Falu kommun vill 
stimulera föreningsdrivna eller privata initiativ till träningsverksamheter och skall inte 
konkurera med dessa kommersiella intressen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2015-08-29. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-20. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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§ 3 Svar på medborgarförslag: Bygg en 50 meters 

simbassäng 

 KFN0195/15  
Beslut   
Nämnden ställer sig positiv till att en ny 50-meters bassäng uppförs på Lugnet i samband 
med ombyggnation/renovering av nuvarande simanläggning och tar med frågan i pågående 
utredning om simhall i Falun och förklarar medborgarförslaget besvarat. 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren har i ett medborgarförslag till Falu kommun föreslagit att det ska byggas 
en ny simhall med en 50-metersbassäng. Falu kommun har i dagsläget simhallar på Lugnet 
och vid Bjursåsskolan. Simhallen på Lugnet är huvudanläggningen med en 25-meters 
simbassäng för träning och motionssimning, en 12,5-meters bassäng för simträning samt 
en plaskpool. Simhallen på Lugnet är bygd 1972 och är i stort behov av att ersättas eller i 
stor grad renoveras. 
 
I dagsläget utgör tillgången till vattenyta en starkt begränsande faktor för föreningslivets 
tillväxt inom området simning, vattenpolo och kanot. Behovet från allmänhet och 
föreningar är mycket större än den kapacitet som finns i dagsläget. Det pågår för 
närvarande ett arbete med att starta upp projektet att bygga om/renovera nuvarande simhall 
på Lugnet. I samband med denna ombyggnation/renovering förs också diskussioner om att 
skapa ytterligare vattenytor för träning och motion. En lösning kan vara att skapa 
ytterligare en bassäng som bör vara 50x25m plus mått för rangering av simtävlingar.   
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2015-11-02. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-20 

________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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§ 4 Remissvar på medborgarförslag: Bygg en ny 

sporthall på Galgberget 
 KFN0197/15  
Beslut   
Nämnden ställer sig positiv till att en ny sporthall uppförs i Galgberget under förutsättning 
att finansieringen av investering och driftkostnader kan ordnas.  
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren har i ett medborgarförslag till Falu kommun föreslagit att det ska byggas 
en sporthall i bostadsområdet Galgberget. Kultur- och fritidsnämnden har fått förslaget för 
yttrande. 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 Galgberget. 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 daterat 2015-12-02. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-20. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Delgivningar, rapporter och information 

    
Beslut   
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.  
 
Beslut i kommunfullmäktige 
2015-12-16 § 315 Överlämnande av Falu kommuns kulturpris 2015. 
2015-12-16 § 316 Överlämnade av Falu kommuns kulturstipendium 2015. 
2015-12-16 § 317 Överlämnande av Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2015. 
2015-12-16 § 333 Antagande av avsiktsförklaring kopplad till strategin Dalarna - Sveriges 
bästa ungdomsregion. 
2015-12-16 § 340 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) Lika hyror i idrottshallar 
för alla skolor. 
 
Protokoll kommunala handikapprådet  
KHR 2015-12-16. 
KHR arbetsutskott 2015-12-16. 
 
Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas Län 
2015-12-02 Bidrag till renovering av Silverhyttan, Falu stad och kommun. 
2015- 12-03 Bidrag till renovering av vattenhjul visd Korså bruk, Sundborns socken, Falu 
kommun. 
 
Övrig skriftlig information 
Sammanställning av "Handlingar i god tid till mötet" 2015. 
 
Muntlig information från förvaltningens tjänstemän 
Nulägesrapport ishallen Lugnet 
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen, informerar att den nya hallen nu invigts.  
 
Nulägesrapport Kulturhuset tio 14  
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen, informerar att hela utredningen 
nu ligger hos serviceförvaltningen. Förfrågningsunderlaget går ut inom kort. 
Kultursektionen ägnar sig under tiden åt pedagogiska förberedelser. 
 
Nulägesrapport Fritidsgårdar 
Pelle Ahnlund, förvaltningschef informerar att Grycksbo fritidsgård nu flyttats till Bjursås. 
 
Övrigt 
Listan över fadderpolitiker kompletteras så det finns två faddrar per verksamhetsenhet. 
 
Kurs- och konferensinbjudningar  
Inga inbjudningar har inkommit sedan förra sammanträdet.        
_________________________________________________________________________ 
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§ 6 Fadderpolitikersystem och kompletteringsval av 

fadderpolitiker 
 KFN0068/15  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden fattar följande beslut angående fadderpolitikersystemet 
inom fritidsgårdsverksamhet och övriga verksamheter inom förvaltningen: 
 

1. Det ska finnas minst två fadderpolitikerrepresentanter per verksamhetsenhet (enligt 
nämndbeslut 2015-12-17). Detta gäller för fritidsgårdar och verksamheterna 
Arenan, Kulturhus tio14, biblioteket, Lugnet och Valhall ungdomens hus. 

2. Fadder ska besöka sin tilldelade fritidsgård/verksamhet minst en gång per halvår. 
3. Arvode ska utgå till respektive fadder för högst ett besök per år (enligt nämndbeslut 

2015-12-17). 
4. Fotografi på och telefonnummer och mailadress till respektive fadder ska finnas 

synligt i respektive verksamhets lokaler och på verksamhetens hemsida. 
5.  Punkten ”rapport från fadderpolitiker” ska alltid finnas med på nämndens 

dagordning. 
         
Sammanfattning 
Fadderpolitikersystemet har under några år funnits inom fritidsgårdsverksamheten.  
Mötet mellan politiker och verksamhet har varit positivt ur många aspekter. Nämnden har 
nu beslutat att fortsätta med fadderpolitikersystemet och då inom fler verksamhetsområden 
i förvaltningen. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Demokratikommun 2020. Demokratipolitiskt styrdokument antaget av 
kommunfullmäktige 2015-05-09. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 7 Samrådsremiss: Detaljplan för bostäder vid Norra 

Järnvägsgatan 

 KFN0196/15  
Beslut   
Under förutsättning att tillkommande bebyggelse inte stör upplevelsen av Söderbaumska 
skolan som ett av Faluns landmärken lämnar kultur- och fritidsnämnden detaljplan för 
bostäder mm vid Norra Järnvägsgatan utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan som möjliggör fortsatt omvandling av det gamla industriområdet 
vid Norra Järnvägsgatan har tagits fram av Falu kommun. Detaljplanen gör det möjligt att 
bygga bostäder, vårdboende, skola och/eller kontor i området. Planen reglerar 
byggnadshöjder och viss utformning så att den nya bebyggelsen ska utgöra en lämplig 
förtätning i området, i en skala som anpassats till omgivningen.  
 
Området är inte utpekat ur kulturhistorisk synpunkt och innehåller inte heller någon 
specificerad bebyggelse med kulturhistoriska värden. I anslutning till området ligger dock 
Söderbaumska skolan, en byggnad med särskilt kulturhistoriskt värde som utgör ett av 
Faluns landmärken. På andra sidan järnvägen ligger området Östanfors, en gammal 
trästadsdel med låg bebyggelse och gruvarbetarstugor som är en viktig del av Världsarvet 
Falun. Den nya detaljplanen anger att det är viktigt att den nya bebyggelsen smälter in i 
miljön och framför allt att den underordnar sig Söderbaumska skolan, så att den även 
fortsättningsvis får vara ett landmärke i staden. För att säkerställa att tillkommande 
bebyggelse inte stör upplevelsen av skolan införs bestämmelser som reglerar högsta tillåtna 
byggnadshöjd.  
 
Ur kulturhistorisk synpunkt finns en viss oro för att Söderbaumska skolan skall skymmas 
av tillkommande bebyggelse, då tillåtna byggnadshöjder ändå är ganska höga. Man har 
dock gjort ganska omfattade studier av siktlinjer och byggnadshöjder, som visar på 
tillkommande bebyggelse inte kommer att skymma skolan, och därmed finns inget att 
anmärka på detta. Tillkommande bebyggelse ska också anpassas till omgivande 
bebyggelse vad gäller fasadmaterial och kulör. Under förutsättning att tillkommande 
bebyggelse inte stör upplevelsen av Söderbaumska skolan som ett av Faluns landmärken 
kan aktuell detaljplan godkännas ur kulturhistorisk synpunkt. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar detaljplan för bostäder med mera vid Norra Järnvägsgatan. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-18.  
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 8 Samrådsremiss: Detaljplan för utökning av 

kvartersmark vid Glimmerstigen 

 KFN0036/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden lämnar detaljplan för utökning av kvartersmark vid 
Glimmerstigen i Falu kommun utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Förslag till ny detaljplan som möjliggör utökning av kvartersmark i anslutning till 
Kopparstadens nybyggnation i området har tagits fram av Falu kommun. Marken 
omvandlas från allmän plats (Natur) till ej byggbar (prickad) kvartersmark. Detaljplanen 
syftar också till att öka byggrätten för 2 bostadshus på den södra delen av fastigheten. 
 
Området är inte utpekat som kulturhistoriskt värdefullt och det finns ingen äldre 
bebyggelse inom området. I direkt anslutning till fastigheten ligger Galgberget med en fast 
fornlämning som markerar Faluns gamla avrättningsplats, samt en samfällighet som 
troligen tjänat som begravningsplats. 
Aktuellt planområde berör inte någon kulturhistorisk miljö eller byggnad. Planen anger att 
genomförandet inte får medföra negativ påverkan på fornlämningsområdet vid Galgberget, 
som ligger i direkt anslutning till planområdet. Aktuell detaljplan bedöms därmed inte ha 
någon påverkan på kulturhistoriska värden och kan godkännas ur kulturhistorisk synpunkt. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar detaljplan gällande utökning av kvartersmark vid Glimmerstigen. 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-18.  
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 9 Vägledningsdiskussion om chefsgruppens förslag 

till besparingar 
    
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden för en vägledningsdiskussion utifrån chefgruppens förslag till 
besparingar inför kommande beslut om budget 2017. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 10 Redovisning av delegeringsbeslut 
    
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll 2016-01-28 § 10. 
 
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 
Ordförandebeslut 2016-01-07. KFN0032/16 Tillfälligt bidrag till föreningen Ungdomens 
Hus Valla. 
 
Personalärenden  
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2015-12-14. 
       
Upphandling 
Direktupphandling av skyltar till Kulturhuset tio14. 
_________________________________________________________________________ 
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