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§ 71 Svar på medborgarförslag att bygga en 

utomhusanläggning vid Lugnets område med 
temat utegym och hinderbana 

 KFN0125/16  
Beslut   

1. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Lufab 
skapa ett utegym på Lugnet. 
 

2. I det fall utegymet medför utökad hyresnivå för nämnden skall detta rymmas inom 
befintlig budgetram för fritidssektionen.  
 

3. Utegymet skall finnas på plats på Lugnet senast september 2017. 
 

4. I och med detta är medborgarförslaget bifallet.    
 
Sammanfattning     
I ett medborgarförslag föreslås att ett utegym byggs på Lugnet. Förvaltningen anser att ett 
utegym väl passar in i utbudet av anläggningar på Lugnetområdet och det kommer att fylla 
ett ökat behov av multifunktionell träning.  

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-19. 
Medborgarförslag om att bygga ett utegym på Lugnet lämnat 2016-04-25. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Lufab 
Förslagsställaren 
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§ 72  Svar på medborgarförslag om att flytta 

berguvenstatyn av Lennart Sand till Lugnet 
 KFN0140/16  
Beslut   
 

1. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta med förslagsställarens 
förslag till placering vid bedömning av ny placering för berguvsstatyn. 
 

2. För att säkerställa placeringens lämplighet och konstnärens intention ska förslagen 
diskuteras med konstnären Lennart Sand.  
 

3. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
 

4. Ärendet skickas vidare till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för 
verkställighet av den fysiska flytten av statyn när ny placering är beslutad.
  
 

Sammanfattning     
Berguvsstatyn som sedan anskaffning varit placerad i Geislerska parken flyttades i 
samband med ombyggnation av parken, hösten 2015 till Falu gruva. Under våren 2016 
flyttades den från gruvområdet då den befarades störa de häckande berguvarna på området 
och har i väntan på ny placering inte varit utställd.  

I samband med flytten fördes diskussioner om en ny lämplig placering. Dessa diskussioner 
fördes i samråd mellan tjänstemän på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen, samt konstintendenten på Dalarnas museum. 
Diskussionerna resulterade i en rad olika förslag på placeringar. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av punkt 4. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-14. 
Medborgarförslag med bilaga inlämnat 2016-05-29. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Nilser (L) föreslår att det i beslutet ska framgå att ärendet skickas vidare till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden eftersom de ansvarar för verkställighet av den fysiska flytten 
av statyn. 
 
Beslutsgång  
En enig nämnd beslutar att bifalla Åsa Nilsers förslag på tillägg. 
_________________________________________________________________________ 
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Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Förslagsställaren 
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§ 73 Delgivningar, rapporter och information 

    
Beslut   
 

1. Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.  
 

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över möjligheten att justera öppettider på 
stadsbiblioteket på lördagar och söndagar för att passa stadens öppettider. 
 

Beslut i kommunstyrelsen  
2016-08-23 § 174 Begäran om ramväxling för bidrag till kommundelarnas 
intresseföreningar. 
 
Funktionshinderrådet 
Protokoll Funktionshinderrådet 2016-06-01. 
 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län 
2016-08-25 Tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ Enviken nr 205:1 på fastigheten 
Lamborn 1:28, Falu kommun, Dalarnas län 
2016-08-26 Bidrag 7:2 till renovering av ramsåg i Marnäs, Envikens socken, Falu kommun 
 
Övriga skriftliga delgivningar 
Beskrivning av förändrat samarbete på konstområdet mellan Falu kommun och Dalarnas 
museum. 
Överenskommelse mellan Falu kommun och Landstinget Dalarna, Kultur- och 
bildningsförvaltningen, enligt Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan. 
 
Muntlig information från förvaltningens tjänstemän 
Utvärdering av Å-festen 
Sara Hedström, enhetschef allmänkultur går igenom och kommenterar den utvärdering 
som gjorts efter Å-festen - en kulturfest för alla åldrar med några slagkraftiga dragplåster. 
Den skriftliga utvärderingen har delgivits nämnden inför dagens sammanträde. 
 
Nulägesrapport Kulturhuset tio 14  
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen, informerar att byggentreprenad 
pågår och underleverantörer är kontrakterade. Under uppsikt just nu är det viktiga arbetet 
med ljud och akustik. Projektering av inredning och utrustning för lokaler i etapp 1 sker 
under hösten. 
 
Nulägesrapport bibliotek 
Karin Hane, sektionschef bibliotekssektionen, informerar att Svärdsjö bibliotek nu är 
färdigrenoverat. Inredning av den nya bokbussen pågår och leverans är beräknad till 
november. Tidigare beslutad stängning av fyra filialer sker 2016-12-01.  
Ordförande föreslår i samband med informationen att nämnden uppdrar åt förvaltningen att 
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se över möjligheten att justera öppettider på stadsbiblioteket på lördagar och söndagar för 
att passa stadens öppettider. 
 
Kurs- och konferensinbjudningar   
Inbjudan till Teknolgisk Instituts konferens Fritids- och idrottsmiljöer den 19-20 oktober i 
Stockholm har inkommit. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 74 Simhall i Falun: Avsiktsförklaring för process om 

simhall 
 KFN0161/16  
Beslut   
 

1. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna 
avsiktsförklaringen med Lugnet i Falun AB om kommande simhallsprocess. 

 
2. Kultur- och fritidsnämnden utser nämndens presidium till politisk styrgrupp för 

simhallsprojektet och inbjuder Lufab att ingå i styrgruppen.   
 
Sammanfattning     
Fastighetsägaren Lugnet i Falun AB (Lufab)  har arbetat fram en avsiktsförklaring mellan 
kultur och fritidsnämnden och Lufab för att reglera ansvar och uppdrag i kommande 
process med att ta fram underlag för kommande beslut avseende simhallen på Lugnet. 

Avsiktsförklaringen stämmer i sin helhet överens med förvaltningens uppfattning om den 
kommande processen. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av punkt 2. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-16. 
Avsiktsförklaring projekt simhall (på nämndens bord med muntligt framförda förslag till 
justeringar från förvaltningschef) 
Beslutsprocess och tidplan. ( på nämndens bord) 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Nilser (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser nämndens presidium till 
politisk styrgrupp för simhallsprojektet och inbjuder Lufab att ingå i styrgruppen.  
 
Beslutsgång 
En enig nämnd beslutar att bifalla Åsa Nilsers förslag på tillägg. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Lugnet i Falun AB (Lufab) 
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§ 75 Simhall i Falun: Nyttjanderättsavtal mellan Falu 

kommun och Falu simsällskap 

 KFN0161/16  
Beslut   
 

1. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med Falu Simsällskap 
om nyttjanderätt och skötsel av tälthall till Lugnets utebad. 
 

2. Avtalet ska vara på 10 år och reglera Falu Simsällskaps åtagande, ansvar och 
befogenheter så att tälthallen för Falu SS verksamhet inte medför ökade kostnader 
för nämnden. 
 

3. Nyttjanderätten ska gälla de tider per år som nämnden inte använder utebadet. 
Preliminärt perioden 15 augusti-15 maj.   

 
Sammanfattning 
Falu Simsällskap önskar få möjlighet att under 10 år bedriva verksamhet i utebadet under 
de tider då kultur- och fritidsförvaltningen inte nyttjar utebadet för sin egen verksamhet 
och vill därför uppföra en tälthall ovanpå Lugnets utebasänger. 
Föreningen avser finansiera investeringen via sponsorer, egna insatser och bidrag från 
idrottsförbund och Allmänna arvsfonden. Inga ökade kostnader skall uppstå för Falu 
kommun. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-19. 
Utkast till projektbeskrivning från Falu SS. 
________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Falu simsällskap 
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§ 76 Delårsbokslut och verksamhetsberättelser 2016-

08-31 

 KFN0019/16  
Beslut   
 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsbokslut per 31 augusti 2016. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsnämndens del av Falu 
kommuns verksamhetsberättelse per 31 augusti 2016. 

 
Sammanfattning     
Kultur- och fritidsförvaltningens ackumulerade resultat per sista augusti uppgår till ett 
underskott på 5,9 mnkr. Prognosen för helåret visar ett underskott på 3,2 mnkr. 
Avvikelserna framgår av bilagt delårsbokslut och verksamhetsberättelse. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-15.  
Verksamhetsberättelse per 2016-08-31. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret 
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§ 77 Budget 2017 och ekonomisk flerårsplan 2018-

2019 

 KFN0017/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2017-
2019. 
 
Deltar ej i beslutet  
Åsa Nilser (L), Bertil Eek (M), Jan-Olof Montelius (M) och Kerstin Wåghäll (M) meddelar 
att de ej deltar i beslutet med hänvisning till egna budgetförslag. 
 
Protokollsanteckning 
Patrik Liljeglöd (V) begär följande anteckning till protokollet: Utifrån de 
budgetförutsättningar kommunfullmäktige givit nämnden, har jag inget annat förslag än att 
godkänna denna verksamhetsplan. Jag vill dock betona att Vänsterpartiets förslag till 
budget från fullmäktige har tilldelat tillräckliga medel för att bland annat 
biblioteksverksamheten inte behöver minska antalet bibliotek.  
 
Sammanfattning     
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett förslag till verksamhetsplan som bygger på det 
beslut om budgetram som kommunfullmäktige fattade i juni i år. Planen gäller för åren 
2017-2019 och i den ger förvaltningen förslag till verksamhetsmål för nämnden, mål som 
anknyter till kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för perioden. Förvaltningen 
belyser även verksamhetsmässiga konsekvenser av kommunfullmäktiges budgetbeslut 
samt föreslår några ramväxlingar med andra nämnder och kommunstyrelsen. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-20.  
Förvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2017-2019. 

_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret 
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§ 78 Diskussion om Uppdrag- projekt för fritidsgårdar 

och bibliotek på landsbygden 

 KFN0159/16  
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden för en diskussion utifrån ordförandebeslut 2016-08-29, 
diarienummer KFN0159/16, gällande Uppdrag - projekt för fritidsgårdar och bibliotek på 
landsbygden. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 79 Yttrande till kommunstyrelsen gällande 

medborgarförslag om att uppmärksamma Faluns 
380-års jubileum 

 KFN0101/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen: 
 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att traditionen inte förordar ett 380-års 
jubileum samt att ett 400-årsjubileum följer det traditionsenliga firandet sedan tidigare 
cykel. 
 
Sammanfattning     
Kultur- och fritidsnämnden har fått ett medborgarförslag om att Falun bör fira ett 380- 
årsjubileum. År 1941 firades ett 300 årsjubileum. 1991 firandes ett 350 årsjubileum. Att då 
fira ett 380 årsjubileum följer inte den tradition som staden haft sedan tidigare. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-20. 
Begäran om yttrande från kommunstyrelsen över medborgarförslag om att uppmärksamma 
Faluns 380-års jubileum. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 80 Riktlinjer för arbetsmiljöarbete på kultur- och 

fritidsförvaltningen 

 KFN0158/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till riktlinjer för det interna 
arbetsmiljöarbetet.   
 
Sammanfattning     
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med samverkansgruppen kommit fram till 
att det behövs riktlinjer för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom kultur- och 
fritidsförvaltningen. Förvaltningen har gjort ett förslag till riktlinjer för förvaltningens 
arbetsmiljöarbete som har behandlats i samverkansgruppen samt i ledningsgruppen. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-12. 
Förslag till riktlinjer för arbetsmiljöarbetet inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningens samverkansgrupp 
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§ 81 Redovisning av delegationsbeslut 
    
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av de delegeringsbeslut som förtecknats i 
protokoll 2016-09-28 § 81. 
 
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 förvaltningschef 
KFN0021/16 Avskrivning av fordringar juli 2016.  
 
Delegationsbeslut ordförande 
KFN0159/16 Uppdrag – projekt för fritidsgårdar och bibliotek på landsbygden.  
 
Delegationsbeslut namnkommittén 
Protokoll namnkommittén 2016-08-22. 
 
Personalärenden  
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2016-09-21.    
 
Bidragsärenden 
Punkt- förlust- och samarrangemangsbidrag enligt förteckning 2016-09-20. 
_________________________________________________________________________ 
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