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Namn 

 
Ej tjänstgörande ersättare             
S Jan Raihle 
S Christian Olofsson 
S Kajsa Henriksson   
MP    Karolina Brosché  
M Vanja Ottevall 
L Inger Strandmark 
FAP Tore Karlsson 
V Patrik Liljeglöd 
 

Övriga deltagare 
Pelle Ahnlund, förvaltningschef 
Ussi Jonsson Kjellberg, administrativ chef 
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen 
Anki Karlström, sektionschef ungdomssektionen 
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen 
Kristina Harsbo, projektledare Kontaktcenter 
Elisabet Wixby, nämndsekreterare 
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§ 54 Delgivningar, rapporter och information 

    
Beslut   
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.  
 
Beslut i kommunfullmäktige  
2016-05-12 § 102 Antagande av alternativa beslutsförslag vid hantering av motioner och 
medborgarförslag. 
2016-05-12 § 107 Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
2016-05-12 § 108 Entledigande samt fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
2016-05-12 § 94 Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
2016-05-12 § 99 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 under 2016. 
 
Beslut i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2016-05-25 § 93 Svar på medborgarförslag - konstgräsplan vid Vitriolstigen-Järnstigen. 
2016-05-25 § 94 Svar på medborgarförslag - Håll belysningen tänd längs cykelvägen 
mellan övre Haraldsbo och Hälsingbergsskolan.  
 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län 
Avslag på ansökan om ingrepp i fornlämning, Falun 68:1, Falu kommun, Dalarnas län. 
Beslut om byggnadsminnesförklaring av Stora Hyttnäs, Stora Hyttnäs 2:5, Sundborns 
socken, Falu kommun. 
Bidrag till sanering inför renovering av Silverhyttan, Falu stad och kommun. 
Bidrag till skrift om Rällsjö Brita Larsson, Bjursås socken, Falu kommun. 
Bidrag (7:2) till renovering av uthusbyggnader på Nedre Dikarbacken, Falu stad och 
kommun. 
 
Information om bisysslor 
Redovisning av kultur- och fritidsförvaltningens anställdas bisysslor 2015 skickas runt på 
mötet. Samtliga bisysslor har godkänts av förvaltningschefen. 
 
Information om Kontaktcenter 
Kristina Harsbo, informerar om varför Falu kommun valt att starta ett kontaktcenter. Målet 
är att alla inkommande kontakter/kanaler ska gå till Kontaktcenter och att 70 procent av 
ärenden ska klaras av där. Etapp1 började 1 juni. 
 
Rapport från fadderpolitiker 
Tore Karlsson informerar sitt om besök på Gruvrisets fritidsgård. 
 
Muntlig information från förvaltningens tjänstemän 
Nulägesrapport ny simhall och ishallen 
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen, informerar att informationskampanjen inför 
beslut om ny simhall nu dragit igång. Höstens arbete har börjat planeras tillsammans med 
Lufab. Ishallsbygget har slutbesiktats. Några få utearbeten kommer att göras under 
sommaren. 
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Nulägesrapport Kulturhuset tio 14  
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen, informerar att ett färskt 
Nyhetsbrev skickats ut till tjänstmän och politiker. Utvärdering av Å-festen pågår. 
 
Nulägesrapport Fritidsgårdar 
Anki Karlström, sektionschef fritidssektionen, informerar om ungdomssektionens 
sommaraktiviteter. Aktiviteterna vänder sig till ungdomar 6-15 år och årets utökning av 
aktiviteter kan göras tack vare statliga pengar. Alla aktiviteter är gratis för deltagarna. 
Återredovisning kommer att ske till nämnden i höst. 
 
Nulägesrapport bibliotek 
Pelle Ahnlund, förvaltningschef, informerar att man nu gått ut med upphandling av nytt 
biblioteksdatasystem. 
 
Kurs- och konferensinbjudningar   
Inbjudan till Bokmässan i Göteborg och inbjudan till SKL-konferens om maskulinitet och 
jämställdhet har inkommit. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 55 Samarbetsavtal mellan föreningen Ungdomens 

Hus Valhall och kultur- och fritidsnämnden 

 KFN0126/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med 
Föreningen Ungdomens Hus Valhall enligt bifogat avtalsförslag. 
 
 
Sammanfattning 
Föreningen Ungdomens Hus Valhall hyr en lokal på Timmervägen i Falun. För detta får 
föreningen ett bidrag med 200 tkr per år från nämnden. Detta regleras via ett avtal mellan 
föreningen och nämnden. Samarbetsavtalet bör nu förnyas så att föreningen har möjlighet 
att behålla sin lokal och fortsätta sin verksamhet. Utredning om fortsatt stöd till föreningen 
är nu gjord och det nya avtalet bifogas. Avtalet medger ett bidrag med 200 tkr per år. 
Medel att finansiera det föreslagna bidraget finns i kultur- och fritidsnämndens budget för 
2016. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-10.  
Förslag till samarbetsavtal mellan Föreningen Ungdomens Hus Valhall och kultur- och 
fritidsnämnden 2016. 
 
Yttrande 
Patrik Liljeglöd (V) och Åsa Nilser (L) yttrar sig i ärendet utan särskilt yrkande och anser 
att en uppsägningstid på 3 månader bör skrivas in i avtalet istället för skrivningen upphör 
utan särskild uppsägning som texten i förslaget lyder. Förvaltningschefen tar till sig 
synpunkten. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ungdomens Hus Valhall 
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§ 56 Ansökan om investeringsmedel för etapp 2 

Kulturhuset tio14 med Kontaktcenter och 
Träffpunkt för äldre 

 KFN0127/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta investeringsmedel till 
etapp 2 i Kulturhuset tio14 för att förlägga Kontaktcenter, omvårdnadsförvaltningens 
Träffpunkt för äldre samt kultur- och fritidsförvaltningens administration i Kulturhuset 
tio14. 
    
Reservation 
Bertil Eek (M), Jan-Olof Montelius (M) och Mats Rudert (M) lämnar följande skriftliga 
reservation: ”Härmed reserverar vi oss mot att Kontaktcenters placering i Tio14, då det bör 
undersökas om det inte finns mer lämpliga lokaler, exempelvis gamla stationsbyggnaden. 
Det ligger även en obesvarad motion om placering av Kontaktcenter. Svaret på motionen 
bör avvaktas innan man går vidare i frågan”. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2014-12-18  förslag till lokalprogram för hela Kulturhuset 
tio14 (arbetsnamnet var ”Kulturrum” på den tiden). Programmet har utarbetats i nära 
samarbete med berörda pedagoger och andra experter och omfattar totalt 3500 kvm2. 
Programmet omfattar hus B och C. För hus A (Stora scenen med foajé och lokalen 
Jungfrun) finns inget beslutat lokalprogram. Inte heller Dalateaterns lokaler som hyrs av 
Landstinget omfattas av lokalprogrammet eller detta ärende.  
En investeringsnivå har nu fastslagits för ovanstående verksamhet men den omfattar bara 
etapp 1 (hus C) på 2500 kvm2. Start av etapp 1 sker nu i juni 2016 och den beräknas vara 
klart för verksamhetsstart tidig höst 2017. 
Etapp 1 innebär att man uppfyller arbetsgivarens arbetsmiljökrav i dessa lokaler för 
kulturskolans pedagoger samt verksamhetens närmare 3000 besökande, elever och 
föräldrar per vecka.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14. 
Bilaga 1: Beläggning Kulturhuset tio14. 
Bilaga 2: Verksamheternas bas. 
Bilaga 3: Innehåll etapp 1 och 2. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Gradén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Åsa Nilser (L) yrkar för liberalernas del bifall till förvaltningens förslag. 
Bertil Eek (M) yrkar för moderaternas del att skrivningen om Kontaktcenter lyfts ur 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Bertil Eeks förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Bertil Eek (M), Jan-Olof 
Montelius (M) och Mats Rudert (M) reserverar sig mot beslutet. 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
Serviceutskottet 
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§ 57 Periodrapport med prognos för ekonomiska 

resultat 2016 

 KFN0020/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden godkänner periodrapporten för maj 2016.         
 
Sammanfattning 
Per sista maj redovisar kultur- och fritidsförvaltningen ett underskott på 3 mnkr. Periodens 
avvikelser framgår av bifogade rapport. För helåret 2016 prognostiseras ett underskott på 
2,2 mnkr. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-14. 
Periodrapport maj 2016. 
Periodrapport maj 2016 per sektion och enhet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret 
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§ 58 Ekonomiskt stöd till Falu IF 2016 

 KFN0113/16  
Beslut   
Ärendet utgår och behandlas på sammanträdet 2016-08-25.       
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Falu IF 
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§ 59 Föreningsbidrag övriga ändamål 2016 - beslut 
 KFN0110/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag enligt följande: 

Svärdsjö Ridklubb  Ridhusbotten   200 000 kr 
Falu Ryttarsällskap/Svedens Ridklubb Utrustning   130 000 kr 
Vintjärn Folkets hus  Boverket   148 000 kr 
Sågmyra SK   Spåraggregat   120 000 kr 
 
Övriga inkomna ansökningar om bidrag denna ansökningsomgång 
avslås. 
 
Sammanfattning 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i maj beslutade nämnden att lämna bidrag 
till de föreningar som sökt bidrag för fotbollsverksamhet i sommar. Beslut om övriga 
bidrag flyttades fram till junisammanträdet med anledning av förvaltningens ekonomiska 
situation.  
Efter maj månads periodrapport med prognos för resten av året anser förvaltningen att 
bidrag kan delas ut i enlighet med budget. Efter de beslutade bidragen om 212 600 kr i maj 
återstår 1 082 400 kr av årets budgeterade medel. Förvaltningen föreslår att c:a 600 000 kr 
av dessa medel används vid denna ansökningsomgång. En andra ansökningsomgång 
kommer i höst. 
Vid prioritering av bidragen föreslår förvaltningen att högst prioritet ges till de projekt som 
gynnar barn- och ungdomsverksamheter. Andra prioritering ges till projekt som 
delfinansieras av andra myndigheter (Boverket). Som tredje prioritering föreslås projekt 
som görs av föreningar på landsbygden. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-13. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Sundborns GoIF 
Vintjärns Folkets husförening 
Sågmyra SK 
Önsbacksdammens vänner 
Korsnäs IF Skidor 
Svärdsjö ridklubb 
Smedsbo bystugeförening 
Svärdsjö Skid & OL klubb 
Falu TK 
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Lingheds IF 
OK Kåre 
Falu Ryttarsällskap/Svedens ponnyridklubb 
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§ 60 Dalarnas regionala kulturplan 2016-2018 - 

överenskommelse 

 KFN0129/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till överenskommelse med 
Landstinget Dalarna enligt bifogade kultur- och bildningsplan och ger förvaltningschefen 
uppdrag att underteckna dokumentet. 
 
Sammanfattning 
Landstinget Dalarna har antagit en ny kultur- och bildningsplan för åren 2016-18. 
Kommunerna i länet ska nu teckna överenskommelse om samarbete med Landstinget och 
dess kulturinstitutioner. Förvaltningen har gjort ett förslag till överenskommelse. 

Den nya överenskommelsen är mer allmänt hållen än den från år 2015 och lyfter fram sju 
övergripande områden som ska prioriteras: Barn och unga, tillgänglighet, kulturskaparna, 
kulturella och kreativa näringar, särskilda kulturområden, högre utbildning och forskning 
samt hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Förvaltningens förslag 
ansluter helt till Landstingets prioriteringar och innehåller tillägg under rubriken särskilda 
satsningar. Satsningarna i förslaget ryms inom nämndens ordinarie budgetram. Förslaget 
till avtal har förankrats hos Landstinget och dess kulturinstitutioner. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-13. 
Överenskommelse med Landstinget Dalarna enligt kultur- och bildningsplanen. 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Landstinget Dalarna, Kultur- och bildningsförvaltningen 
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§ 61 Redovisning av delegationsbeslut 
    
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll 2016-06-22 § 61. 
 
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 2016-06-15.     
 
Bidragsärenden 
Punkt- förlust och samarrangemangsbidrag enligt förteckning 2016-06-14.           
_________________________________________________________________________ 
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