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Plats och tid Jungfrun, Kulturhuset Tio14 kl. 08:15 - 12:15 

Beslutande S  Staffan Nilsson, ordförande  
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande 
FP Åsa Nilser, 2:e vice ordförande 
S Jonas Lennerthson 
S Sofie Eriksson  
S Birgitta Gradén  
C Britt-Marie Ahlenius Romlin  
M Bertil Eek 
M Jan-Olof Montelius 
M Kerstin Wåghäll  
V Martina Baggström, ersättare för Joakim Nissinen (V) 

 

Utses att justera   Britt-Marie Ahlenius Romlin 

Justeringsdag  2015-04-01 

Justerade paragrafer 31-39 

Underskrifter 
Sekreterare………………………………………………………………. 

Elisabet Wixby 
 
Ordförande………………………………………………………………. 

Staffan Nilsson 
 
Justerande.………………………………………………………………. 

Britt-Marie Ahlenius Romlin  
 

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2015-03-26 
Datum när anslaget sätts upp 2015-04-02 
Förvaringsplats för protokollet Kultur-och fritidsförvaltningen  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Elisabet Wixby  
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Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
 
Ej tjänstgörande ersättare  
S  Johan Eklund   
S Gülay Güclü  
S Edvin Ek  
S Leif Öskog 
C Kristina Johansson  
MP Wanja Kaufmann  
FP Inger Strandmark  
FAP Tore Karlsson  
 

Övriga deltagare 
Pelle Ahnlund, förvaltningschef 
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen 
Sara Hedström, enhetschef kultursektionen 
Karin Hane, sektionschef bibliotekssektionen 
Ussi Jonsson Kjellberg, chef administrativa enheten 
Tomas Jons, enhetschef Lugnetenheten 
Mats Österlund, enhetschef Slättaenheten 
Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna 
Jan Raihle, Stiftelsen Dalarnas museum 
Stefan Ek, Film i Dalarna  
Lisa Hugosson, Stiftelsen Dalateatern 
Ulf Tegelmark, Stiftelsen Dalateatern 
Anneli Strömberg, Enheten Scen Dans Konst 
Elisabet Wixby, nämndsekreterare 
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Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
 
§ 31  Val av justerare    

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Britt-Marie Ahlenius Romlin (C) väljs till justerare av dagens protokoll. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
 
§ 32  Delgivningar, rapporter och information    

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Beslut i kommunstyrelsen  
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-03 § 42: Införande av verksamhetsbidrag för 
kommundelarnas intresseföreningar. 
 
Beslut i kommunledningsutskottet 
Protokoll från ledningsutskottet 2015-02-19 § 19: Begäran om finansiering av 2014 års 
hyra och verksamhet på Stora scenen Kulturhuset tio14. 
 
Beslut från Länsstyrelsen, Dalarnas län 
Bidrag (7:2) till fornvård vid Falu gruva, Falu stad och kommun. 
 
Information från länsinstitutionerna  
Följande representanter för länsinstitutionerna informerar nämnden: 
Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna 
Jan Raihle, Stiftelsen Dalarnas museum 
Stefan Ek, Film i Dalarna  
Lisa Hugosson, Ulf Tegelmark, Stiftelsen Dalateatern 
Anneli Strömberg, Enheten Scen Dans Konst 
 
Fadderpolitikeruppdrag 2015-2018 
Fadderpolitikeråtaganden för följande verksamheter fördelas för mandatperioden 2015-
2018. 
Grycksbo fritidsgård: Britt-Marie Ahlenius Romlin, Kristina Johansson. 
Envikens fritidsgård: Joakim Nissinen, Martina Baggström. 
Svärdsjö fritidsgård: Inger Strandmark. 
Sundborns fritidsgård: Birgitta Gradén. 
Näs fritidsgård: Staffan Nilsson. 
Norslunds fritidsgård: Linnea Risinger, Gülay Güclü. 
Gruvrisets fritidsgård: Kerstin Wåghäll, Tore Karlsson. 
Slätta fritidsgård: Jan-Olof Montelius, Åsa Nilser. 
Arenan: Johan Eklund, Linnea Risinger. 
Kulturhuset Tio14: Johan Eklund. 
Biblioteket: Johan Eklund, Jonas Lennerthson. 
Lugnet: Jonas Lennerthson, Leif Öskog. 
Valhall Ungdomens hus: Linnea Risinger. 
 
Övrig information 
Nämndens sammanträde flyttas till onsdagen den 15/4 kl 08.15. Lokal: Jungfrun, 
Kulturhuset Tio14. Anledning till detta är att utbildningsdagen för förtroendevalda 
politiker förlagts till 16/4.  
________________________________________________________________________ 



 Sammanträdesprotokoll 6 (14) 
Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
 

 
§ 33  Budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2017-2018 

KUL0016/15 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningens förslag till 
verksamhetsbudget 2016 och ekonomiska plan för 2017 och 2018.  
 
Reservation 
Martina Baggström (V) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före 
justeringen inkomma med en skriftlig reservation. Reservationen redovisas sist i 
paragrafen. 
 
Deltar ej i beslut 
Åsa Nilser (FP), Bertil Eek (M), Jan-Olof Montelius (M) och Kerstin Wåghäll (M) 
meddelar att de ej deltar i beslutet. 
 
Sammanfattning  
Utifrån de anvisningar som ledningsförvaltningen, ekonomikontoret, lämnat ut i februari 
har kultur- och fritidsförvaltningen upprättat ett förslag till verksamhetsbudget 2016 och 
ekonomisk plan för 2017 och 2018. 
Verksamhetsbudgeten ska visa hur verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med 
fastställda mål för god ekonomisk hushållning och inom de ramar och prioriterade 
områden som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Verksamhetsbudget 2016 (planeringsperiod 2017-2018) 
Investeringsprognos 2015-2020 
 
Redovisning av inkommen skriftlig reservation 
Martina Baggström (V) har inkommit med följande skriftliga reservation:  
”Jag reserverar mig från beslutet angående förslaget på verksamhetsbudgeten då jag anser 
att nämnden bör återkomma i diskussionerna kring isstadion och simhall eftersom att 
ordningsföljden att först äska pengar för hyreskostnader innan nämnden beslutat vad vi 
faktiskt ska investera i är felaktig”.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ledningsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
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Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
 
§ 34 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2015 

KUL0019/15 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner periodrapport för februari 2015. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningens ackumulerade resultat per sista februari uppgår till ett 
underskott på 5,9 mnkr. Prognosen för helåret visar ett underskott på 1,3 mnkr. 
Avvikelserna framgår av bilagd periodrapport. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport februari 2015. 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ledningsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
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Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
 
§ 35 Vägledningsdiskussion angående fritidsgård i Bjursås. 

KFN0049/15  
Vägledningsdiskussion angående fritidsgård i Bjursås flyttas till nämndens nästa 
sammanträde 2015-04-15. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 9 (14) 
Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
 
§ 36  Remiss till kultur- och fritidsnämnden om utförande av 

vattenreglering, skötsel och tillsyn av sjöar och dammar i 
området väster om Falu gruva - utdrag ur ärendet Samordnad 
förvaltning av vattendrag med hög översvämningsrisk 

KFN0047/15 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar 
angående rubricerade ansvar för utförandet av vattenregleringen med mera 
som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har begärt in remissvar på ett förslag till 
fördelning av ansvar och utförande av arbetsuppgifter gällande skötsel och 
tillsyn av sjöar och dammar i området väster om Falu Gruva. Kultur- och 
fritidsnämnden har fått ärendet för yttrande. Förvaltningen har gjort ett 
förslag till remissvar. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Förvaltningens förslag till remissvar 
Förvaltningen anser att man, under förutsättning att rimlig ersättning för 
arbetsinsatsen utgår, kan ta på sig utförande av drift och skötsel beskrivet 
under punkt 1 och lämnar förslagen under punkterna 2 – 6 utan erinran. 
 
Remissförslaget 
Före detta kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande: 
1.  Kultur-och fritidsnämnden utses till utförare av drift och skötsel för 
sjöar och dammar i området väster om Falu Gruva. Drift- och 
skötselansvaret innebär att utföra aktiv vattenreglering, dammtillsyn samt 
mindre underhållsåtgärder av Stora Vällan och Lilla Vällan, Gamla 
Bergs- och Krondiksdammarna samt Önsbäcksdammen. Uppdraget 
omfattar tillika drift- och tillsynsansvar för processvattenförsörjningen 
via Krondikskanalen, slåtter av vass inom Gamla Bergs- och 
Krondiksdammarna, tillsyn och rensning av Margaretas dike från 
Lilltorpsvägen fram till inloppet i kulverten vid gruvrondellen. I 
uppdraget ligger även samverkan med Stiftelsen Stora Kopparberget. 
Uppdragen utförs på uppdrag av kommunstyrelsen genom riktlinjer från 
den kommunala vattensamordnaren gällande produktions-
/tappningsplaner, regleringsanvisningar, föreslagna flödesfrämjande 
åtgärder och dammbrottsplaner. 

2. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden utses till drift- och 
tillsynsansvarig för dammar och livräddningsutrustning inom 
detaljplanelagt område, samt till samverkansansvarig för utprickning av 
sjön Runn med Borlänge kommun och Runns båtförbund.  
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Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
3. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden överlåter tillsyn-, skötsel- och 
driftansvar, inklusive aktivt vattenregleringsansvar av Varpan, 
Östanforsån, Faluån, Tisken samt dammar i Svärdsjön-Borgärdet till Falu 
Energi & Vatten AB, vilket regleras i avtal mellan Falu Energi & Vatten 
AB och kommunstyrelsen.  

4. Falu Energi & Vatten AB utses till driftansvarig och tillsynsansvarig 
för samtliga kommunägda dammar i Lillälven (Borgärdesströmmen) och 
vattendraget Faluån1. Kommunstyrelsen uppdrar till 
Ledningsförvaltningen (stadskansliet) att framta avtal som reglerar detta.  

5. En vattensamordnartjänst, på halvtid, inrättas from den 1 april 2015 
med organisatorisk placering inom Ledningsförvaltningen. Finansiering 
av funktionen sker via ramväxling mellan särskilda framtidsprojekt och 
ledningsförvaltningen. 

6. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utses till drift- och 
tillsynsansvarig för vattenreglering och tillsyn över naturvårdsdammen i 
Kyrkbytjärn. 

 
Beslutsunderlag 
Utredningen ”Samordnad förvaltning av vattendrag med hög översvämningsrisk”. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
  

                                                 
1 Dessa kommunägda dammar i Lillälven och Faluån framgår av bilaga 1 i huvudutredningen Samordnad förvaltning av vattendrag med 
hög översvämningsrisk 
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Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
 
§ 37  Ishallen Lugnet 

KFN0056/15 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inom ramen för ingånget avtal med Lufab 
(ingånget 2012-08-16) låta beslutade budgetramar för 2015 och framåt vara 
styrande. Detta innebär att funktionskravet sänks till att gälla lägst träningshall A 
enligt Svenska hockeyförbundets klassificering. 
  

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samråd med LUFAB och i dialog med i 
ishallen verksamma föreningar arbeta fram rätt kravspecifikation för nybyggnation 
av ishall på Lugnet. 

 
Reservation 
Martina Baggström (V) reserverar sig mot beslutet i sin helhet och meddelar att hon avser 
att inkomma med en skriftlig reservation. Reservationen redovisas sist i paragrafen. 
 
Sammanfattning 

2012-08-16 fattade dåvarande Trafik- och fritidsnämnden beslut om att ge 
förvaltningen i uppdrag att upprätta avtal med LUFAB om ny hyresnivå för en 
ombyggd ishall enligt LUFABs förslag. Sedan dess har vidare utredning och 
projektering hos LUFAB lett till att dåvarande Trafik- och fritidsnämnden 2013-04-04 
har beslutat att:  
 
1. Godkänna att omfattningen enligt punkt 2 i tecknat avtal mellan nämnden och 

LUFAB 2012-11-28 förändras. Ny omfattning av ombyggnationen inom beslutad 
hyresnivå skall tas fram i samförstånd mellan parterna och beslutas av respektive 
part. Ny omfattning föreslås innehålla en överbyggnad av befintlig uterink.  

2. Godkänna att LUFAB bygger om ishallen i etapper där fokus ska ligga på att 
inrymma ombyggnationen inom beslutade ekonomiska ramar enligt omfattning 
ovan och att möjliggöra hög grad av tillgänglighet för föreningarna verksamma i 
ishallen 

3. Ge Trafik och fritidsförvaltningen i uppdrag att aktivt delta i planeringsarbetet av 
ombyggnationen och fortsatt föra dialogen med i ishallen verksamma föreningar. 

 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Avtal med LUFAB 2012-08-16 
Beslut trafik- och fritidsnämnden 2013-04-04. 
Tjänsteskrivelse 2015-03-25. Ombyggnation av ishallen på Lugnet 
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Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linnea Risinger (MP) med instämmande av Åsa Nilser (FP) föreslår att skrivningen i 
förslag till beslut i beslutspunkt 1 ändras från ” låta ekonomin vara styrande”  till ”låta 
beslutade budgetramar för 2015 och framåt vara styrande.”    
 
Martina Baggström (V) yrkar att förslagen fortsättningsvis bör vara öppna angående 
nybyggnation av en ishall eller en renovering av nuvarande ishall i väntan på en 
kostnadskalkyl på faktiska omkostnader finns tillgänglig i handlingarna. Detta för att en 
fullständig bedömning av den ekonomiska situationen ska kunna göras.  
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden vill ändra skrivningen i beslutspunkt 1 enligt Linnea 
Risingers förslag. Nämnden bifaller ändringen.  
 
Martina Baggström (V) begär ajournering inför beslut om beslutspunkt 2. Ordförande 
bifaller fem minuters ajournering av mötet. 
 
Ordförande ställer därefter Martina Baggströms förslag mot föreliggande förslag och finner 
att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Redovisning av inkommen skriftlig reservation  
Martina Baggström (V) har inkommit med följande skriftliga reservation: 
”Jag reserverar mig emot beslutet om ishallen då jag anser att det krävs mer underlag i de 
handlingar som nämndledarmötena har haft att tillgå för att kunna fatta ett slutgiltigt beslut 
i frågan angående eventuell nybyggnation eller renovering av befintlig ishall. Ur ett 
demokratiskt perspektiv har ledamöterna inte givits ett giltigt tidsutrymme för ärendet 
eftersom handlingarna inte funnits tillgängliga inom rimlig tid.” 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
LUFAB 
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Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
 
§ 38  Redovisning av delegeringsbeslut    

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll 2015-03-26 § 37. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsnämnden 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 ungdomsnämnden 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 
Delegationsbeslut förvaltningschef: 2015-03-06: Kultur- och fritidsnämndens beslut efter 
avgörande i Kammarrätten 2015-02-03, mål 2906-14. Överklagat avgörande: Förutvarande 
trafik- och fritidsnämndens i Falun kommuns beslut 2014-11-04. Saken: Rätt att ta del av 
allmän handling. 
 
Delegationsbeslut tf förvaltningschef: 2015-03-17: Kultur- och fritidsnämndens beslut efter 
begäran från Sveriges Radio Dalarna att få ta del av icke utlämnade handlingar. 
 
Personalärenden  
Samverkansprotokoll 2015-03-25. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Falu kommun 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-03-26 
 
§ 39  Kurs- och konferensinbjudningar    

Inga kurs- och konferenserbjudanden har inkommit till förvaltningen sedan 
förra sammanträdet.  
 
Jonas Lennerthson (S) meddelar att han fått en inbjudan till konferensen 
Badanläggningar 2015 den 28-29/4 i Stockholm. Om någon är intresserad, 
kontakta ordförande för beslut om eventuellt deltagande. 
 
Nämnden avser att 2015 skicka två ledamöter, en från majoriteten och en 
från oppositionen till Bokmässan i Göteborg 24/9-27/9. Boende är bokat. 
 
Ordförande uppmanar nämnden att hålla fortsatt utkik efter intressanta 
erbjudanden om kurser och konferenser. Den som önskar delta i någon kurs 
eller konferens stämmer av med ordförande innan anmälan. Deltagande 
beslutas av ordförande. 
 
_________________________________________________________________________ 
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