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Kultur- och fritidsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-27 
 
§ 74  Delgivningar, rapporter och information    

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.  
 
Beslut i kommunfullmäktige 
2015-06-18, § 163 Samordnad förvaltning av vattendrag med hög översvämningsrisk. 
 
Beslut i serviceutskottet 
2015-07-01 § 75 Beslut om säkerhetsramverk. 
 
Beslut i barn- och utbildningsnämnden 
2015-06-17 § 84 Namn på Hälsinggårdsskolan. 
 
Bekräftelser från Myndighetsnämnden 
Bekräftelse angående inlämnade uppgifter för Lugnets ishall, Lugnet 2:4. 
Bekräftelse angående årsrapport för Lugnet 2015. 
 
Information från Länsstyrelsen 
Bidrag till renovering av gruvarbetarstuga på fastigheten Kallrosten 7, Falu stad och 
kommun. 
Bidrag till renovering av Husbergs pivå och lastbryggan på Creutz lave vid Falu gruva, 
Falu stad och kommun. 
Bidrag till sanering inför renovering av Silverhyttan, Falu stad och kommun. 
 
Information från förvaltningens tjänstemän 
Pelle Ahnlund, förvaltningschef, informerar om förslag till ny övergripande 
förvaltningsorganisation från 2015-10-01. 
 
Nulägesrapport ishallen Lugnet 
Tomas Jons, chef fritidsenheten Lugnet, informerar att rivningen har börjat och tidplanen 
håller. 
 
Kurs- och konferensinbjudningar  
Inga kurs- och konferensinbjudningar har inkommit sedan nämndens senaste sammanträde. 
 
Övrig information 
Tomas Jons, enhetschef fritidsenheten, svarar på två frågor från Bertil Eek (M) om 
plastunderlag i hoppbackarna och idrottspolitisk beställning gällande simhallen på Lugnet. 
 
Nämnden kommer att ha utvecklingsdagar 24-25 september. Heldag den 24:e och halvdag 
den 25:e september. Nämnsammanträdet hålls fredagen den 25:e. 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-27 
 
§ 75  Samrådsremiss: Detaljplan för Sankt Örjans kapell vid 

Bastuvägen i Främby 

KFN0126/15  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har följande synpunkter på detaljplan för Sankt Örjans kapell: 
 

1. Tegelbyggnaden och klockstapeln skall förses med varsamhetsbestämmelser som 
säkerställer deras ursprungskaraktär. 
 

2. Den lilla tegelbyggnaden bör inte byggas till, varför marken närmast den bör 
utgöras av prick-mark som ej får bebyggas. 

 
Sammanfattning 
Falu kommun har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för fastigheten Främby 8:1, 
Sankt Örjans kapell i Främby. Detaljplanens huvudsyfte är att pröva markanvändningen 
”förskola”, för att kunna möjliggöra pedagogisk verksamhet för barn. Planen prövar även 
annan användning som kan vara lämplig för fastigheten, till exempel kontor, 
samlingslokal, bostäder. Fastigheten, och bebyggelsen på fastigheten, är inte utpekad som 
kultur-historiskt värdefull. Det finns inte heller några kända fornlämningar inom 
fastigheten. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Bebyggelsen på fastigheten består av en kyrkobyggnad, Sankt Örjans kapell, med lite 
splittrad karaktär. Planbeskrivningen anger att byggnaden är uppförd under 1960-talet och 
att klockstapeln uppfördes under tidigt 1970-tal. Kyrkobyggnaden består av en liten 
tegelbyggnad med mycket välbevarad karaktär från byggnadstiden, samt en 
sammankopplad lägre byggnad klädd med gulmålad träpanel som har 1980-talskaraktär. 
Träpanelen är inte ursprunglig utan tillkom troligen i samband med en tilläggsisolering 
som medförde att den aktuella byggnadskroppens karaktär förvanskades ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv.  
 
Trots att den lilla tegelbyggnaden inte i förväg är utpekad som kultur-historiskt värdefull 
bedöms den ha ett kulturhistoriskt värde genom sin välbevarade och tidstypiska karaktär. 
Den lilla tegelbyggnaden bör därför hanteras varsamt även i framtiden, så att 
ursprungskaraktären bevaras. Detsamma gäller klockstapeln. För att säkerställa detta bör 
den nya planen omfatta varsamhetsbestämmelser för dessa två byggnadsdelar. Den lilla 
tegelbyggnaden bör inte heller byggas till, varför marken närmast den bör utgöras av prick-
mark som ej får bebyggas. Den panelklädda byggnadsdelen har en mer förvanskad karaktär 
och behöver inte omfattas av varsamhetsbestämmelser. I övrigt finns inga invändningar 
mot den nya planen ur ett kulturhistoriskt perspektiv.  
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar: Detaljplan för Sankt Örjans kapell vid Bastuvägen i Främby. 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-27 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-27 
 
§ 76  Svar på remiss till kommunstyrelsen angående 

Revisionsrapport - granskning av intern kontroll 

KFN0107/15  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
Kommunrevisionen har bett samtliga nämnder och kommunstyrelsen i Falun att yttra sig 
över en revisionsrapport om intern kontroll. På uppdrag av Falu kommuns revisorer har 
KPMG gjort en granskning av den interna kontrollen inom Falu kommun. I rapporten finns 
ett speciellt avsnitt som behandlar dåvarande kultur- och ungdomsförvaltningens arbete 
med den interna kontrollen. Förvaltningen har gjort ett förslag till yttrande. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Förvaltningens förslag till yttrande 
Rapporten ger en rättvisande bild av förvaltningens internkontrollarbete. Dock bör påpekas 
att det är mycket viktigt att anskaffandet av ett systemstöd för internkontrollarbetet 
prioriteras. Med tanke på att de personella resurser som i dagsläget kan läggas på arbetet är 
knappa, vilket också framgår i rapporten, är det mycket viktigt att arbetet kan löpa på 
smidigt utan onödig pappersexercis och handpåläggning. 
 
När det gäller stycket om kultur- och ungdomsnämnden bör påpekas att det bara är 
förvaltningens ledningsgrupp och internkontrollsamordnaren (som även ingår i 
ledningsgruppen) som upprättar internkontrollplanen. Det står att även "övriga 
medarbetare" deltar i det arbetet, men det stämmer inte. När man läser rapporten framgår 
det tydligt att förvaltningen behöver återuppta arbetet med att definiera och kartlägga 
förvaltningens huvudprocesser eftersom det är utifrån dessa och verksamhetens mål som 
risk- och väsentlighetsanalyserna ska genomföras.  
 
När det gäller verksamhetens mål är vi på god väg med det pågående utvecklingsarbete 
som syftar till att fastställa förvaltningens mission, vision och delmål (framtida tillstånd på 
väg mot visionen).  Ett arbete med detta ska göras tillsammans med nämnden under ett par 
planeringsdagar i september.  
 
Beslutsunderlag 
KPMG:s revisionsrapport  
_________________________________________________________________________ 
 
Beslut sänds till 
Kommunstyrelsen 
Falu kommuns revisorer 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-27 
 
§ 77  Årsrapport för verksamheten vid Lugnets 

idrottsanläggningar på fastigheten 2:1 samt redovisning av 
ansvarsfördelning och rutiner. 

KFN0116/15  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lämna in efterfrågad redovisning till miljö 
och samhällsbyggnadsförvaltningen senast 15 september 2015. 
 
Sammanfattning 
Miljönämnden har i ett beslut 2014-12-05 förelagt trafik- och fritidsnämnden att redovisa 
ansvarfördelning och rutiner för miljöarbetet vid Lugnetanläggningarna. Redovisningen 
skall ha inkommit till myndighetsnämnden senast 15 september 2015. 
Under våren 2015 har förvaltningen genomfört en nulägesanalys och arbetat fram ett 
förslag på förbättringar avseende arbetet med förebyggande miljöarbete tillsammans med 
en extern konsult. Resultatet av denna analys och förslag leder nu till ett arbete med att 
upprätta rutiner och dokumentera ansvarsfördelningen. 
 
Arbetet med att färdigställa ansvarsfördelning och rutiner pågår och kommer att 
färdigställas under första delen av september. Någon redovisning kan således inte 
presenteras för nämnden nu utan förvaltningen önskar att nämnden ger förvaltningschefen i 
uppdrag att redovisa detta till myndighetsnämnden senast den 15 september 2015. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Myndighetsnämnden 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-27 
 
§ 78  Remiss till kultur- och fritidsnämnden. Medborgarförslag: 

Multifunktionshall i anslutning till Vikaskolan 

KFN0114/15  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar och ställer sig positiv 
till att en ny idrottshall uppförs i Vika.  
 
Reservation 
Martina Baggström (V) reserverar sig muntligt mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
Vika intresseförening har i ett medborgarförslag till Falu kommun föreslagit att det byggs 
en idrottshall i anslutning till Vikaskolan. Kultur- och fritidsnämnden har fått förslaget på 
remiss. Nuvarande gymnastiksal vid Vikaskolan är den minsta av alla skolgymnastik-
salarna i Falu kommun (10x16m) och är inte lämplig eller i vissa fall inte ens användbar 
för att tillgodose dagens behov. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 

Förvaltningens förslag till remissvar 
Förvaltningen ställer sig positiv till att en ny idrottshall uppförs i Vika. En hall bör vara av 
typen ”standardhall” som inte kräver de mest exklusiva materialen och utrustningarna men 
ändå är ändamålsenlig och hållbar. Standardhallen är fullstor (40x20meter+säkerhetsmått) 
och har all den utrustning som hör hemma i en hall avsedd för skola och föreningsliv.  
Nyttjandet av hallen kommer att vara starkt kopplat till de föreningar och privatpersoner 
som är aktiva i Vika och kringliggande byar. Förvaltningen vet att det rent allmänt finns 
litet intresse från föreningar och privatpersoner att idrotta i andra hallar än de rent lokala. 
Nyttjandekalkylen måste baseras på den verksamhet som kan genereras i Vika och 
omkringliggande byar. Den kalkyl som intresseföreningen presenteras bedömer vi som 
realistisk.  Finansieringen av hyran för de tider i hallen som avsätts för allmänhet och 
föreningsliv måste lösas genom att extra medel tillförs till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag: Multifunktionshall i anslutning till Vikaskolan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Martina Baggström (V) yrkar att nämnden på grund av det ekonomiska läget i kommunen 
inte ställer sig positiv till att en ny idrottshall uppförs i Vika. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut mot Martina Baggströms yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-27 
 
§ 79  Nyttjanderättsavtal Sundborns GoIF om isrink i Sundborn 

KFN0128/15  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med Sundborns GoIF om 
nyttjanderätt och skötsel av isrink i Sundborn. 
 
Sammanfattning 
Sundborns GoIF har sedan 2009 ett skötselavtal gällande isrink i Sundborn där föreningen 
sköter om förvaltningens rink sommar och vintertid mot ersättning från förvaltningen. 
Föreningen har nu via bidrag och stöd från andra organisationer finansierat investeringen 
att lägga en konstgräsmatta i befintlig rink för att på så sätt utveckla rinken till en åretrunt-
anläggning med möjligheter till bollsporter sommartid. Anläggningen kommer att kunna 
användas av föreningen för sin egen verksamhet och i övrigt blir den en bra tillgång för 
skolan i Sundborn och som en arena för spontanidrott övriga tider. För att föreningen skall 
kunna erhålla bidrag från Riksidrottsförbundet behöver de ha ett nyttjanderättsavtal på 10 
år. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Förvaltningens bedömning/Konsekvenser 
Initiativet från Sundborns GoIF att utveckla befintlig isrink till åretruntanläggning och på 
så sätt skapa en spontanidrottsanläggning i Sundborn är mycket bra och förvaltningen ser 
inga hinder eller problem i detta. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Sundborns GoIF 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-27 
 
§ 80  Vägledningsdiskussion: Skidspårsavgifter 

    
Kultur- och fritidsnämnden diskuterar skidspårsavgifter inför kommande beslutsärende. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-27 
 
§ 81  Vägledningsdiskussion: Åtgärder verksamhetsplan 

    
Kultur- och fritidsnämnden diskuterar åtgärder i verksamhetsplan inför kommande 
beslutsärende. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-08-27 
 
§ 82  Redovisning av delegeringsbeslut 

    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll 2015-08-21 § 82. 
 
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 
KFN0103/15: Ordförandebeslut 2015-06-30: Samrådsremiss: Detaljplan för 
Källängetskolan, tankstation med mera vid Källevägen i Svärdsjö, Falu kommun, Dalarnas 
län.  
KFN0116/15: Ordförandebeslut 2015-06-30: Årsrapport för verksamheten vid Lugnets 
idrottsanläggningar på fastigheten Lugnet 2:1. 
 
Bidragsärenden 
Punkt och förlustbidrag enligt förteckning 2015-08-19. 
 
_________________________________________________________________________ 
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