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Ej tjänstgörande ersättare             
 
S Jan Raihle § 82-88 
S Christian Olofsson 
S Kajsa Henriksson § 82-88 
C        Kristina Johansson 
M    Mats Rudert 
M Vanja Ottevall 
L Inger Strandmark 
FAP Tore Karlsson 
V Patrik Liljeglöd 
 

Övriga deltagare 
Pelle Ahnlund, förvaltningschef 
Karin Hane, sektionschef bibliotekssektionen § 82-83 
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen 
Anki Karlström, sektionschef ungdomssektionen § 84-91 
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen 
Örjan Westberg, student bibliotekshögskolan § 81, 83-91 
Elisabet Wixby, nämndsekreterare 
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§ 82 Delgivningar, rapporter och information 

    
Beslut   
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.  
 
Beslut i kommunfullmäktige 
2016-09-08 § 162 Godkännande av sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige. 
 
Beslut i kommunstyrelsen 
2016-10-04 § 220 Sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen och utskott. 
2016-10-04 § 210 Godkännande av projektdirektiv för arbetet med EU:s 
dataskyddsförordning. 
 
Beslut i kommunstyrelsens serviceutskott 
2016-09-14 § 74 Beslut om förvärvande av Stångtjärnsstugan. 
 
Protokoll Funktionshinderrådet 
2016-09-21 Protokoll Funktionshinderrådet  
 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län 
2016-10-10 Bidrag (7:2) till fortsatt renovering av Creutz hjulhus vid Falu gruva, Falu stad 
och kommun. 
 
Rapport från fadderpolitiker 
Mats Rudert rapporterar muntligt från besök på Norslunds fritidsgård och Birgitta Gradén 
rapporterar om sitt besök på Sundborns fritidsgård. 
 
Muntlig information från förvaltningens tjänstemän 
Information från fritidssektorn om vintersäsongen och cykelområdet  
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen, informerar om tidiga världscuptävlingar, 
prisbild och sparad snö till längdskidåkning, backhoppning och freeride. Vidare att 
utredning pågår om att undersöka förutsättningarna för att arrangera stora internationella 
mountainbiketävlingar. 
 
Nulägesrapport Kulturhuset tio 14  
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen, informerar att arbete pågår med 
värdskap, samverkan, samsyn, vidare tidplan.   
 
Nulägesrapport bibliotek 
Karin Hane, sektionschef bibliotekssektionen, informerar att nästa nummer av tidningen 
”Vårt Falun” kommer ha huvudfokus på bibliotek med information om den nya bokbussen. 
Vidare kommer bibliotek och filialer att ha stängt en vecka i början av februari för byte av 
biblioteksdatasystem. 
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Kurs- och konferensinbjudningar  
Inbjudan till konferensens Badanläggningar 2017 i Stockholm 24-25 januari 2017 har 
inkommit.   
_________________________________________________________________________ 
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§ 83 Vägledningsdiskussion inför beslut om kulturpris 

och kulturstipendium 2016 

    
Sammanfattning  
Hittills inkomna nomineringar till Falu kommuns kulturpris, barn- och ungdomskulturpris 
och kulturstipendium presenteras. Nämnden tar beslut på nästa sammanträde.         
_________________________________________________________________________ 
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§ 84 Svar på remiss om förslag till nytt naturreservat - 

Isalanäset 
 KFN0181/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till bildande av naturreservat på Isalanäset. 
Kultur- och fritidsnämnden vill dock lämna nedanstående synpunkter på förslaget: 
 

1. Det vore önskvärt att såväl beslut som skötselplan inte utesluter möjligheten att 
rekonstruera och öppna upp delar av den äldre odlingsmarken inom ramen för 
reservatets syften. 
 

2. Det bör framgå av beslutet att de kulturhistoriska lämningarna som finns i området 
(odlingsrösen, vägar mm) kan omfattas av kulturmiljölagen och att de inte får 
förstöras eller skadas. 

 
 
Sammanfattning 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun har tagit fram förslag till 
beslut och skötselföreskrifter för ett naturreservat på Isalanäset i Svärdsjö. Området har 
höga biologiska och sociala värden. Syftet med reservatet är att området ska bevaras för 
framtiden och dess värden för det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden ska 
kunna utvecklas. 
 
Isalanäset ligger inom ett större helhetsområde som är utpekat i Falu kommuns 
kulturmiljöprogram Falubygden berättar”. Området utgörs av en värdefull jordbruksbygd 
med många intressanta byar. De generella rekommendationerna för helhetsområdets 
bevarande är att markerna även fortsättningsvis bör hållas öppna och att ny bebyggelse inte 
ska tillåtas i öppna lägen. Det finns inga kända fornlämningar inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-10. 
Remisshandlingar 2016-09-14. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 85 Svar på remiss gällande ansökan från Falu 

Kanotklubb om borgen, bidrag och samarbetsavtal 
för byggande av Falu vildvattenpark 

 KFN0169/16  
Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till projektet Falu Vildvattenpark. 

 
2. För de delar där Falu Vildvattenpark bidrar till att stärka bilden av Faluns profil ”Alltid 

liv och rörelse” avsätter nämnden 100 000 kr per år ur befintlig bidragsbudget under 
2017-2019.  

3. Nämnden anser att det samarbetsavtal/marknadsföringsavtal som Falu kanotklubb 
ansöker om bör tecknas via kommunstyrelsen eftersom det kan jämföras med andra 
samarbetsavtal med föreningar och personer som tecknats via Kommunstyrelsen. 
  

Reservation 
Åsa Nilser (L), Bertil Eek (M), Jan-Olof Montelius (M) och Kerstin Wåghäll (M) lämnar 
följande skriftliga reservation: Vi reserverar oss emot att-sats 2, men vi stöder 1 och 3. 
Sammanfattning 
Falu Kanotklubb har av Falu kommun ansökt om kommunal borgen och bidrag kopplat till 
byggandet av en vildvattenpark. Kultur- och fritidsnämnden har fått ärendet på remiss. 
Föreningen söker stöd med sammanlagt 270 tkr per år i tre år för att delfinansiera 
anläggningen. 170 tkr söks via ett tänkt samarbetsavtal/marknadsföringsavtal och 100 tkr 
söks som driftbidrag för att finansiera lån. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-18. 
Remiss från ekonomikontoret för ställningstagande 2016-09-22. 
Ansökan från Falu kanotklubb 2016-08-28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Lennerthson (S): Förvaltningens förslag till beslut. 
Åsa Nilser (L), Bertil Eek (M) och Jan-Olof Montelius (M) och Kerstin Wåghäll (M): 
Avslag till punkt 2 i beslutet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut i punkt 2 mot Nilsers, Eeks, Montelius 
och Wåghälls förslag och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.  
 
Omröstning begärs. Nämnden bifaller följande beslutsgång: 
Ja-röst för förvaltningens förslag. 
Nej-röst för Nilsers, Eeks, Montelius och Wåghälls förslag. 
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Omröstningsresultat 
Ja-röst: Jonas Lennerthson (S), Gülay Güclü (S), Sofie Eriksson (S), Birgitta Gradén (S), 
Kenth Carlson (MP), Patrik Liljeglöd (V). 
Nej-röst: Britt-Marie Ahlenius Romlin (C), Åsa Nilser (L), Bertil Eek (M) och Jan-Olof 
Montelius (M), Kerstin Wåghäll (M) 
 
Med 6 ja-röster för förvaltningens förslag och 5 nej-röster för Nilsers, Eeks, Montelius och 
Wåghälls förslag beslutar nämnden bifalla förvaltningens förslag. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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§ 86 Ansökan om verksamhetsstöd till ungdomsgård i 

Vika höstterminen 2016 och vårterminen 2017 

 KFN0173/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Vikabygdens intresseförening 22 000 kr i bidrag för 
genomförande av fritidsverksamhet för ungdomar under perioden ht 2016 och vårterminen 
2017. Utbetalning sker med 11 000 kr per termin. 
     
Sammanfattning 
Vikabygdens Intresseförening ansöker om bidrag för genomförande av fritidsverksamhet 
för ungdomar. Verksamheten bedrivs i Templets lokaler i Vika. Ungdomsverksamheten 
bedrivs en kväll i veckan (fredagar) klockan 18-21. Gården drivs av en stabil organisation 
där en stab av föräldrar känner ansvar och engagemang för verksamheten. Verksamheten 
har varit välbesökt av ungdomar (25-50 per kväll) från årskurserna 4-9 men även en del 
gymnasieungdomar har varit aktiva. Ansökan gäller för höstterminen 2016 och 
vårterminen 2017 och avser ett önskat bidrag på 22 000 kr varav 19 500 kr ska gå till hyra 
av lokalen och 2 500 kr till materialinköp.      
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-10.  
Ansökan från Vikabygdens intresseförening 2016-09-26. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Vikabygdens intresseförening 
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§ 87 Uppdrag- projekt för fritidsgårdar och bibliotek på 

landsbygden 

 KFN0159/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att projektet genomförs enligt följande:  
 

1. Fritidsgården kommer att ha öppet tisdagar och torsdagar kl.14.30–21.00.  
10-12 åringar erbjuds verksamhet mellan kl.14.30–17.00. 
 

2. PRO åtar sig mot ersättning att driva verksamhet för 10-12 åringar onsdagar 
kl.14.00 – 17.00.  
 

3. Fritidsgården och föreningslivet/andra aktörer genomför gemensamma aktiviteter 
för bygdens ungdomar minst 2 gånger per termin. 
 

4. Punkt 4 i ordförandebeslut 2016-08-29 har överlämnats till bibliotekssektionen för 
verkställande. 
 

5. Kultur- och fritidsnämnden äskar medel motsvarande 1,5 Mkr årligen under tre år 
för att behålla verksamheten åtta fritidsgårdar som den ser ut idag och möjliggöra 
genomförande av projektet i Enviken under perioden. 

     
 
Sammanfattning 
Nämndens ordförande beslutade 2016-08-29 följande: 

1. Förvaltningen uppdras att till nämndens septembersammanträde 2016 ta fram ett 
förslag på pilotprojekt för fritidsgården i Enviken där 10-12 års verksamhet och en 
form av öppen biblioteksverksamhet inkluderas. Projektet ska genomföras 
tillsammans med Landsbygdsrådet i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

2. Förslaget ska innehålla uppgifter om finansiering av projektet samt finansiering av 
fortsatt drift av verksamheten på de åtta kommunal fritidsgårdaran. 

3. I och med detta stoppas arbetet med stängning och sammanslagning av 
fritidsgårdslokalerna. 

4. Förändringen inom biblioteksverksamheten fortsätter enligt beslut. 

Utifrån detta ordförandebeslut tillsattes en projektgrupp som har arbetat fram ett förslag på 
hur fortsatt verksamhet ska bedrivas.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  

 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-10.  
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Ordförandebeslut 2016-08-29. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jonas Lennerthson (S) och Jan-Olof Montelius (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Patrik Liljeglöd (V) yrkar ändring av punkt 2 till att verksamhet för 10-12-åringar införs 
där PRO i samarbete och tillsammans med ordinarie personal kan hålla verksamheten 
öppen onsdagar kl. 14.00-17:00. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Patrik Liljeglöds yrkande och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
PRO-föreningen i Enviken 
Envikens Intresseförening 
Representant för föräldrar i Enviken 
Fritidsledare Envikens fritidsgård 
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§ 88 Vägledningsdiskussion inför beslut om bidrag för 

övriga ändamål 
    
Sammanfattning   
Kultur- och fritidsnämnden för en vägledningsdiskussion inför kommande beslut om 
bidrag för särskilda ändamål. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 89 Ansökan om bidrag för särskilda ändamål från 

Sundborns GoIF 

 KFN0179/16  
Beslut   
Kultur och fritidsnämnden beslutar att utbetala 209 000 kr till Sundborns GoIF i enlighet 
med föreningens ansökan om bidrag. 
 
Sammanfattning 
På grund av misstänkt brottslig verksamhet befinner sig Sundborns GoIF i en ekonomiskt 
svår situation och har likviditetsproblem. Föreningen har påbörjat byggnationsprojekt och 
har upparbetade kostnader för dessa som föreningen inte kan betala. Föreningen har sökt 
bidrag för dessa åtgärder enligt fastställda regler, men klarar inte av likviditeten om de 
måste vänta på beslut i november. Förvaltningen bedömer att det sökta beloppet inryms 
inom de budgeterade ramarna för föreningsbidrag inom fritidssektionen. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-26. 
Ansökan från Sundborns GoIF om bidrag för särskilda ändamål 2016-09-20. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Sundborns GoIF 
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§ 90 Vägledningsdiskussion om finansiering av 

världsarvsutvecklartjänsten 

    
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden för en vägledningsdiskussion om finansiering av 
världsarvsutveckartjänsten. 
_____________________________________________________________________ 
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§ 91 Redovisning av delegationsbeslut 
    
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av de delegeringsbeslut som förtecknats i 
protokoll 2016-10-27 § 90. 
 
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 ordförande 
KFN0157/16 Bidrag till övriga ändamål till OK Kåre. 
_________________________________________________________________________ 
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