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§ 62 Delgivningar, rapporter och information 

    
Beslut   
Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Beslut i kommunfullmäktige  
2016-06-16 § 142 Godkännande av riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot 
förtroendevalda. 
2016-06-16 § 122 Budget 2017 och ekonomisk plan för 2018-19 samt mål för god 
ekonomisk hushållning. 
2016-06-16 § 142 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län 
2016-07-13 Beslut från Länsstyrelsen om att använda metallsökare inom fastigheterna 
Lustebo 15:3, 14:1 och 15:1 i Falu kommun, Dalarnas län. 
2016-08-12 Beslut om bidrag 7:2 till arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag på 
fastigheterna Sundborn 8:1 och 9:1, fornlämning nr 78:1, Sundborns socken, Falu 
kommun. 
2016-08-12 Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ Sundborn nr 78:1 med 
villkor om arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning på fastigheterna 
Sundborn 8:1 0ch 9:1, Falu kommun, Dalarnas län. 
 
Information från Falu IF 
Ordförande och kassör i Falu IF informerar om föreningens nuläge. 
 
Muntlig information från förvaltningens tjänstemän 
Nulägesrapport från fritidssektionen  
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen, informerar om simhallsprojektet, besöksstatistik 
under sommaren på utebadet och Bergbanan - cykling, sparad snö, asfalterad bana och drift 
av hoppbackar. 
 
Nulägesrapport Kulturhuset tio 14  
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen, informerar att byggnationen är i 
full gång. Processen dokumenteras i bild som senare kommer att visas för nämnden. 
 
Information om ansökan om medel att täcka underskott för svenska skidspelen 
Förvaltningschef  Pelle Ahnlund informerar att ärendet kommer att tas upp i 
kommunstyrelsen. 
 
Information om Falu kommuns policy avseende mutor och andra otillbörliga 
förmåner. 
Förvaltningschef  Pelle Ahnlund informerar och policydokumentet utdelas. 
 
Övriga frågor 
Bertil Eek (M) tar upp frågan om hur curlingverksamheten ska hanteras kommande säsong. 
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Kurs- och konferensinbjudningar   
Inbjudan till SKL:s Kulturkonferens i Skövde den 17-18 oktober 2016 har inkommit. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 63 Ekonomiskt stöd till Falu IF 2016 

 KFN0113/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Falu IF stöd för sin nuvarande och 
kommande verksamhet enligt följande:  
 

1. Föreningen får från och med 1 augusti boka tider i kommunala isanläggningar utan 
avgift upp till ett belopp som motsvarar 400 000kr. 
 

2. Föreningen får ett kontant bidrag om 200 000 kr som utbetalas mot faktura direkt 
efter detta beslut. 

          

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade på majnämnden att skjuta fram beslut om stöd till 
Falu IF till kommande nämnd. Förvaltningen gavs i uppdrag att undersöka om möjlighet 
finns att förskottera kommande LOK-stöds bidrag för att lösa föreningens akuta 
likviditetsproblem. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14. 
Ansökan om ekonomiskt stöd från Falu IF. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Falu IF 
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§ 64 Svar på samrådsremiss om detaljplan för Gamla 

Bergsskolan 15 

 KFN0124/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden har följande synpunkter på detaljplan för Gamla Bergsskolan 
15: 
 

1. Det gamla EPA-varuhuset får påbyggas med max två våningar, så att takhöjden 
sammanfaller med den östra byggnaden på fastigheten.  
 

2. Påbyggnaden av EPA-varuhuset ska regleras med utformningsbestämmelse i 
detaljplan, där bland annat fasadmaterial och kulör anges. 
 

3. Det ursprungliga EPA-varuhuset skall förses med varsamhetsbestämmelse som 
anger att alla förändringar ska utgå från byggnadens urspungskaraktär och att 
fasadkulör skall vara vit eller ljus. Det svarta partiet som illustreras i 
planbeskrivningen är helt olämpligt.  
 

4. Den östra byggnaden skall förses med varsamhetsbestämmelse som säkerställer 
byggnadens grundläggande karaktärsdrag. Balkonger ska förläggas mot innergård. 
 

5. Plankartan bör förses med utformningsbestämmelse för porten till lastgården och 
trappan mellan Holmgatan och Åsgatan, då detta parti blir mycket exponerat i 
stadsrummet.  
 

6. Konstverket ”Rotation” från 1971 av Jörg Jeschke kan avlägsnas under 
förutsättning att projektet avsätter medel för ny konstnärlig utsmyckning.  

 
 
Sammanfattning 
Falu kommun har tagit fram förslag till ny detaljplan för Gamla Bergskolan 15. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra utökad markanvändning för fastigheten. Kvarteret ska kunna 
användas för detaljhandel, kontor, bostäder, centrumändamål och vuxenutbildning. 
Detaljplanen möjliggör att kvarterets västra del byggs på med tre våningar bostäder och 
kontorsvåningarna i den östra delen byggs om till bostäder. Planen möjliggör också att en 
del av Bergsskolegränd kan byggas över med ett körbart bjälklag. Bjälklagets ovansida 
utgör allmän plats, torg. Utrymmet under bjälklaget utgör lastgård för angränsande 
fastigheter och ska genom tredimensionell fastighetsbildning tillföras Gamla Bergsskolan 
15. På detta sätt bedöms man få en bättre inlastning och en tryggare och mer attraktiv 
gatumiljö och stadsbild. Fastigheten ligger inom område som utgör riksintresseområde för 
kulturmiljövården. Området ingår också i Världsarvet Falun.  
           
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-27. 
Samrådshandlingar 2016-05-27. 
____________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 65 Svar på samrådsremiss om detaljplan för område 

vid Faluån (Årummet) 
 KFN0146/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
Falu kommun har tagit fram förslag till en ny detaljplan för ändrad utformning av 
Årummet. Planen ska göra det möjligt att förändra delar av Faluns mest centrala offentliga 
miljö. Förändringsarbetet har initierats och planerats inom ramen för projekt Årummet och 
detaljplanen har föregåtts av ett gestaltningsprogram, som ligger till grund för 
detaljplaneförslaget.  
 
Planförslaget gör det möjligt att placera mindre kiosker mm i området, att anlägga bryggor 
utmed Faluåns kajer och mindre serveringar på åns vatten. Gaturummet ska vara till för 
både oskyddade trafikanter och transporter. Detaljplanen medger också en utbyggnad av 
Bergströms galleria mot Östra Hamngatan samt att bygga in/för lastutrymmet vid 
Vattugränd. Planområdet ligger inom område som utgör riksintresse för kulturmiljövården. 
Området ingår också i Världsarvet Falun.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-17. 
Samrådshandlingar 2016-06-21. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 66 Svar på samrådsremiss om detaljplan för området 

vid kvarnen vid Borgärdesströmmen i Svärdsjö 

 KFN0139/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden lämnar detaljplan för området vid Borgärdesströmmen i 
Svärdsjö utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun har tagit fram förslag till en 
ny detaljplan för ett område i anslutning till kvarnen vid Borgärdesströmmen i Svärdsjö. 
Förslaget till detaljplan reglerar kvartersmark och allmän plats så att det stämmer med 
nuvarande markanvändning. Därmed blir det möjligt att göra en önskad avstyckning för 
delar av området. Samtidigt möjliggörs för vissa nya verksamheter i kvarnen och ett 
område i anslutning till den. Planen har också som syfte att skydda kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader inom området samt att möjliggöra att kvarnen och tillhörande 
bebyggelse används för museum och för utställnings- och samlingslokaler. Dessutom skall 
planen tillåta icke-störande industri av hantverksmässig karaktär samt bearbetning av 
spannmål.  
 
Kvarnen ligger inom ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i Falu 
kommuns kulturmiljöprogram Falubygden berättar, och anläggningen är viktig för den 
lokala industrihistorien. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-27. 
Samrådshandlingar 2016-06-30. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 67 Svar på samrådsremiss om detaljplan för område 

vid Tullkammaregatan 

 KFN0148/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden lämnar detaljplan för område vid Tullkammaregatan 
utan erinran.   
 
Sammanfattning     
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun har tagit fram ett förslag till 
detaljplan för området runt Tullkammaregatan i Södra Centrum. Syftet med detaljplanen är 
att justera markanvändning och fastighetsreglering enligt behov som uppkommit till följd 
av genomförandet av resecentrumprojektet. Bland annat har trafikstrukturen förändrats i 
samband med att Korsnäsvägen och Grycksbobanan fått nya sträckningar, vilket skapar 
behov av att anpassa markanvändningen till rådande förhållanden. 
 
Det aktuella planområdet ligger inom område som utgör riksintresseområde för 
kulturmiljövården. Området ingår även i Världsarvet Falun. Befintlig bebyggelse inom 
planområdet är Tullkammarhuset med tillhörande garage. Tullkammarhuset är uppfört 
1895 för tullens räkning. Byggnaden är klassad som byggnad av stort kulturhistoriskt värde 
i Falu kommuns bevarandeplan Husen berättar.  
         
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09. 
Samrådshandlingar 2016-07-11. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 68 Svar på samrådsremiss om detaljplan för 

Kårarvets koloniområde 

 KFN0149/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden har följande synpunkter på detaljplan för Kårarvets 
koloniområde:  
 

1. Fastigheten Varggården 9:4, det vill säga bergsmansgården Stora Kårarvet, bör 
lyftas in i detaljplanen.  
 

2. Bostadshuset på Stora Kårarvets bör förses med relevanta skydds- och 
varsamhetsbestämmelser för att säkerställa gårdens långsiktiga fortlevnad och 
världsarvets värden. Detta skulle vara ett led i arbetet med att uppfylla det åtagande 
som Falu kommun har gällande skydd och säkerställande av Världsarvet Falun. 

 
 
Sammanfattning 
Falu kommun har tagit fram förslag till en ny detaljplan för Kårarvets koloniområde. 
Detaljplanen syftar till att säkra områdets användning som koloniträdgård och bevara den 
småskaliga karaktären som bebyggelsen inom koloniträdgården har.  
 
Detaljplaneområdet ingår i ett område som både är av riksintresse för kulturmiljövården 
och som är en del av Världsarvet Falun. Området är också utpekat som värdefull 
kulturmiljö i en fördjupad översiktsplan för Falu tätort och i ett program för fördjupad 
översiktsplan för Korsgården, Övre Gruvriset mm. I direkt anslutning till 
detaljplaneområdet ligger bergsmansgården Stora Kårarvet, som utgör en viktig 
komponent i världsarvets och riksintressets värden. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09. 
Samrådshandlingar 2016-07-18. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 69 Vägledningsdiskussion: Fritidsgårdar och 

bibliotek. 
    
 
Sammanfattning 
Nämnden för en vägledningsdiskussion om fritidsgårdar och bibliotek inför beslut om 
verksamhetsplan och budget 2017-2019 på nästa nämndsammanträde. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 70 Redovisning av delegationsbeslut 
    
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av de delegeringsbeslut som förtecknats i 
protokoll 2016-08-25 § 70. 
 
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. 
 
Personalärenden  
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2016-08-17.     
_________________________________________________________________________ 
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