
  1 (16) 

 
Postadress  
791 83 FALUN       
 

Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
2015-01-29   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid Klubbrummet, Kulturhuset tio14 kl. 08:15 - 10:40 
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FP Åsa Nilser, 2:e vice ordförande 
S Jonas Lennerthson §§ 1-10 kl 08.15-10.20 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 

 

Ej tjänstgörande ersättare  
S Gülay Güclü 
MP Wanja Kaufmann 
M Mats Rudert §§ 1-10 kl 08.15-09.50 
FAP Tore Karlsson 
 
Övriga deltagare 
Ussi Jonsson Kjellberg, sektionschef Administrativa enheten 
Karin Hane, sektionschef Bibliotekssektionen 
Margareta Krantz Sewerin, sektionschefKultursektionen 
Anki Karlström, sektionschef Ungdomssektionen 
Tomas Jons, enhetschef Fritidsenheten 
Mats Österlund, enhetschef Slättaenheten 
Elisabet Wixby, nämndsekreterare 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 8 Val av justerare 

    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Birgitta Gradén väljs till justerare av dagens protokoll.  
 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 9 Delgivningar, rapporter och information    

 
Beslut i kommunfullmäktige  
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-12-11 § 70: Val av ledamöter, ersättare och 
presidium i kommunens nämnder för mandatperioden 2015-2018. 
 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-12-11 § 74: Beslut om turordning för ersättares 
inträde. 
 
Information från förvaltningens tjänstemän  
Sektions- och enhetscheferna ger övergripande information om sina ansvarsområden och  
verksamheter. 
 
Ussi Jonsson Kjellberg – Administrativa enheten 
Karin Hane – Bibliotekssektionen 
Margareta Krantz Sewerin – Kultursektionen 
Anki Karlström – Ungdomssektionen 
Tomas Jons – Fritidsenheten 
Mats Österlund- Slättaenheten 
 
Övrig information 
Torsdagen den 26 mars planeras en heldag för nämnden med sammanträde och rundtur till 
några av förvaltningens verksamheter. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 10 Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämndens 
namnkommitte´ 

Diarienummer KFN0002/15  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Jan-Olof Montelius (M), Johan Eklund (S) och Britt-Marie Ahlenius Romlin (C) 
väljs till ordinarie ledamöter i Namnkommittén med Jan-Olof Montelius (M) som 
ordförande och Johan Eklund som vice ordförande. 
 

2. Linnea Risinger (MP), Jonas Lennerthson (S) och Bertil Eek (M) väljs till ersättare. 
 
Sammanfattning 
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad av nämnden 2015-01-08 § 
5 ska namnkommittén bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Dessa väljs bland nämndens 
ledamöter och ersättare. Till Namnkommittén delegeras att namnsätta gator, vägar, parker, 
kvarter, parkeringspaltser, byggnader (populärnamn) och byadresser. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Stadsbyggnadskontoret 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 11 Val av ledamot och ersättare till Kommunala handikapprådet 

Diarienummer KFN0003/15 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

3. Birgitta Gradén (S) väljs till ordinarie ledamot i Kommunala handikapprådet. 
 

4. Tore Karlsson (FAP) väljs till ersättare. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsnämnden skall utse en ordinarie och en ersättare till Kommunala 
handikapprådet.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunala handikapprådet 
 
 
  



 Sammanträdesprotokoll 8 (16) 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 12 Val av adjungerad ledamot och ersättare till Dalarnas 
museums styrelse 

Diarienummer KFN0004/15 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

5. Sofie Eriksson (S) väljs till adjungerad ledamot i Dalarnas museums styrelse. 
 

6. Kerstin Wåghäll (M) väljs till ersättare. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Dalarnas museum 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 13 Ansökan om hyresstöd från föreningen Glasverkstaden 

Diarienummer KUL0161/14 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen beviljar hyresstöd till Föreningen 
Glasverkstaden med 50 000 kr för år 2015 under förutsättning att medel 
finns inom förvaltningens budgetram. 
 
Sammanfattning 
Föreningen Glasverkstaden har bedrivits som en kollektivverkstad av en 
grupp konstnärer i Borlänge. De ser sig om efter en ny lokal och funnit en 
möjlighet att flytta verksamheten till Gruvstugan i Falun. Verksamheten har 
redan all den utrustning som behövs för att arbeta i de olika glasteknikerna.  
 
Föreningen avser söka stöd även på andra regionala nivåer. Förvaltningen 
anser att Glasverkstadens verksamhet skulle vara ett bra tillskott till de 
andra konsthantverken: emaljverkstaden och konstgrafiska verkstaden i 
kommunen. Detta rimmar väl med kommunens satsning på de kreativa 
näringarna. Därför bör Glasverkstaden få ett bidrag till hyran i Gruvstugan. 
 
Yttrande   
Åsa Nilser (FP) yttrar sig utan särskilt yrkande att det vid varje beslut om beviljande av 
ekonomiskt stöd skall vara säkerställt att beviljade medel finns inom nämndens budgetram 
samt att hennes yttrande antecknas till protokollet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget under 
förutsättning att medel finns inom förvaltningens budgetram. Nämnden bifaller förslaget. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Föreningen Glasverkstaden 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 14 Ansökan om bidrag från Dalarnas orkesterförening  

Diarienummer KUL0190/14 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag för inköp av pukor  
med 50 000 kr. 
 
Sammanfattning 
Dalarnas Orkesterförening är en förening med ändamålet att stimulera 
intresset för ett aktivt musikutövande och att ge offentliga konserter i 
huvudsak inom Falu kommun. Den uppsättning pukor som orkestern har 
införskaffades troligtvis under 1960-talet och har nått slutet av sin livslängd.  
 
Dalarnas Orkesterförening har fått erbjudande om att köpa fyra begagnade 
pukor från Musik i Dalarna.. Detta är en tillfällig investeringsinsats med 
långsiktig nytta för många års musicerande som blir till glädje för både 
publik och musikanter. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Dalarnas orkesterförening 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 15 Samråd: Detaljplan för bostadsområdet Östra Främby nordost 
om Källviksvägen 

Diarienummer KFN0005/15 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar detaljplan för bostadsområdet Östra 
Främby nordost om Källviksvägen utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falu kommun har tagit fram ett 
förslag till ny detaljplan för bostadsområdet Östra Främby nordost om 
Källviksvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad och 
förtätning av den befintliga bostadsbebyggelsen på Östra Främby. Planen 
ger även moderna planbestämmelser för Främbyskolan och för parkområdet 
vid Runns strand. 
 
Området är inte kulturhistoriskt utpekat, men inom planområdet finns en 
fornlämning som är omnämnd i Riksantikvarieämbetets fornlämnings-
register. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 16 Framtagande av presentation med framtidsvision och 
resursbehov för fritidsgårdsverksamheten  

Diarienummer KFN0016/15 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag ge en presentation av nuvarande 
fritidsgårdsverksamhet samt att beskriva en framtida vision och framtida resursbehov för 
verksamheten. Uppdraget ska redovisas senast till nämndens möte i september. 
 
Sammanfattning 
Förutsättningen för fritidsgårdsverksamheten i Falun ändras när 
socialförvaltningen drar tillbaka uppdraget att driva fritidsverksamhet för 
funktionshindrade på gårdarna. Synergieffekter går förlorade och detta gör 
att förvaltningen har svårt att driva kvällsfritidsverksamheten med samma 
öppethållande på våra 8 gårdar. 
För att Kultur- och fritidsnämnden ska kunna ta beslut om framtida resurser 
för fritidsgårdsverksamheten behövs en presentation av hur det ser ut i dag 
och förvaltningens syn på framtida organisation och behov av resurser. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 17 Stora scenen Kulturhuset tio14 - Begäran om anslag till stora 
scenen 2015 

Diarienummer KUL0181/14 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden begär 2 750 tkr av kommunstyrelsen för 
2015 års hyra och verksamhet på Stora scenen i Kulturhuset tio14. 
 

2. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden gör en skrivelse till 
kommunstyrelsen där det framgår att om nämnden skall överta 
ansvaret för Kristinehallen måste förutsättningar ges i budget.   

 
Sammanfattning 
Den 1 april 2014 köpte Falu kommun Folkets Hus. Då tog kultur- och 
ungdomsförvaltningen över verksamheten i husets stora scen och även 
konferensverksamheten. Det innebar att en hyra debiteras kultur- och 
ungdomsförvaltningen från ägaren kommunfastigheter och att kostnader för  
fyra personer som införhandlades i samband med övertagandet belastar 
nämndens budget. Vid samtal med kommunstyrelseförvaltningen har 
framkommit att nämnden ska äska medel av det som finns avsatt för icke 
förvaltningsanknuten verksamhet (kulturpotten) för att täcka kostnaderna för 
stora scenen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Budget Stora scenen 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Nilser (FP) föreslår ett tillägg till beslutet om att ordförande gör en skrivelse angående 
medel för Kristinehallen. 
 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 
tillägget att ordförande i kultur- och fritidsnämnden gör en skrivelse till 
kommunstyrelsen där det framgår att om nämnden skall överta ansvaret för 
Kristinehallen måste förutsättningar ges i budget.  Nämnden bifaller 
föreslaget. 
  
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 18 Redovisning av delegeringsbeslut 

Diarienummer KUL0002/15 
    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll 2015-01-29 § 11. 
 
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 av förvaltningschefen: Vidare delegationsordning för 2015 antagen 
2015-01-22. 
 
Bidragsärenden  
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2015-01-22. 
 
Personalärenden  
Samverkansprotokoll 2015-01-07 samt 2015-01-28. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 19 Kurs- och konferensinbjudningar 

    
Inga kurs- och konferens erbjudanden har inkommit inför sammanträdet 
2015-01-08.  
 
Ordförande uppmanar nämnden att hålla utkik efter intressanta erbjudanden 
om kurser och konferenser. Deltagande beslutas av ordförande. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-01-29 
 
§ 20 Övriga frågor: Planer gällande ishallar och uterink på Lugnet  

    
Martina Baggström (V) efterfrågar information om kommunens planer gällande ishallar 
samt om en överbyggnad över uterinken på Lugnet skall göras. 
 
Nämnden diskuterar frågorna. 
 
_________________________________________________________________________ 
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