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Plats och tid 
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Beslutande S  Jonas Lennerthson, ordförande  
MP Kenth Carlson, 1:e vice ordförande 
L Åsa Nilser, 2:e vice ordförande 
S Johan Eklund 
S Jan Raihle 
S Birgitta Gradén § 92-del av 102 
S Christian Olofsson § 103-104  
C Britt-Marie Ahlenius Romlin  
M Mats Rudert 
M Jan-Olof Montelius § 92-del av 101 
L Inger Strandmark § 102-104 
M Kerstin Wåghäll § 92-del av 102 
FAP Tore Karlsson § 103-104 
V Patrik Liljeglöd  

                
Utses att justera   Patrik Liljeglöd 

Justeringsdag  2016-11-25 

Justerade paragrafer 92-104 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Elisabet Wixby 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Jonas Lennerthson 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

Patrik Liljeglöd  

Bevis 
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Datum när anslaget sätts upp 2016-11-28 
Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Elisabet Wixby 
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Ej tjänstgörande ersättare                    
S Christian Olofsson § 92-102 
S Kajsa Henriksson   
C       Kristina Johansson 
MP    Karolina Brosché  
M    Mats Rudert 
M Vanja Ottevall § 92-97 
L Inger Strandmark § 92-101 
FAP Tore Karlsson § 92-102 
V Patrik Liljeglöd 
 

Övriga deltagare 
Pelle Ahnlund, förvaltningschef 
Ussi Jonsson Kjellberg, administrativ chef 
Karin Hane, sektionschef bibliotekssektionen § 94-100 
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen § 92-101 
Anki Karlström, sektionschef ungdomssektionen § 92-100 
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen 
Per Staffas, evenemangssamordnare § 92-93 
Sara Hedström, enhetschef allmänkultur § 92-97, 102-104 
Cecilia Larsson, kultursekreterare/ungdomscoach § 92-97 
Hampus Olofsson, kommunikationsstrateg fritidssektionen 
Birgitta Grönlund, administrativa enheten 
Sofia Enström, administrativa enheten 
Sara Söderlund, administrativa enheten 
Elisabet Wixby, nämndsekreterare 
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§ 92 Delgivningar, rapporter och information 

    
Beslut   
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.  
 
Beslut i kommunfullmäktige 
2016-10-20 § 194 Begäran om extra anslag för ökade transportkostnader 
 
Beslut i kommunstyrelsen 
2016-10-25 § 229 Begäran från kultur- och fritidsnämnden om ersättning i samband med 
Svenska skidspelen 2016. 
2016-10-25 § 237 Val av representanter till styrgrupp för simhallsprojektet. 
 
Beslut i kommunstyrelsens serviceutskott 
2016-10-19 § 84 Redovisning status för Kulturhuset tio 14. 
 
Beslut i kommunstyrelsens ledningsutskott 
2016-10-19 § 74 Ansökan om investeringsmedel för etapp 2 Kulturhuset tio14 med 
Kontaktcenter och Träffpunkt för äldre. 
 
Protokoll Funktionshinderrådets arbetsutskott 
2016-11-02 Protokoll Funktionshinderrådet.  
 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län 
2016-11-08  Bidrag till renovering av Rektorsbostaden, Falu stad och kommun. 
2016-11-02 Tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ nr 68:1 på fastigheten Klockaren 27, 
Falu kommun, Dalarnas län 
 
Rapport från fadderpolitiker 
Karolina Brosché och Birgitta Gradén rapporterar muntligt från besök på Sundborns 
fritidsgård.  
 
Rapport från konferenser 
Johan Eklund och Inger Strandmark rapporterar om sitt deltagande på SKL:s 
kulturkonferens i Skövde 17-18 oktober och Christian Olofsson rapporterar från sitt 
deltagande på konferensen Fritids- och idrottsmiljöer i Stockholm 19-20 oktober. 
 
Muntlig information från förvaltningens tjänstemän 
Nulägesrapport Kultursektionen  
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef, informerar om personalens arbete med värdskap, 
samverkan och samsyn. 
 
Nulägesrapport ungdomssektionen 
Anki Karlström, sektionschef, informerar om Falu kommuns sommarprojekt 2016. 
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Nulägesrapport bibliotekssektionen 
Karin Hane, sektionschef, informerar att en bokbussturné är planerad 12-20 december.  En 
visning av bussen för nämnden ska även ordnas. Nytt bibliotekssystem är upphandlat och 
skall införas. Biblioteket kommer då att vara stängt. Arbete med ny biblioteksplan pågår. 
 
Nulägesrapport fritidssektionen 
Tomas Jons, sektionschef, informerar att det nu går att åka skidor på Lugnet på sparad snö. 
Intresset är stort och detta finansieras inte av skattepengar utan av skidåkarna själva. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 93 Utvärdering av Granny 2016 

    
Beslut   
Nämnden har tagit del av informationen.          
 
Sammanfattning 
Per Staffas, evenemangssamordnare, redovisar utvärderingen av Granny Goes Street 2016. 
 
Namnet på kulturfesten Granny Goes Street kommer från att hela festivalen 
tidigare genomfördes på Mormorsgatan utanför kulturhuset Arenans lokaler - därav namnet 
Granny Goes Street. Sedan 2013 hålls festivalen på parkeringen och i parken vid 
Kulturhuset tio14 men det inarbetade namnet består. 
 
Årets festival hade sex olika scener, musik, teater, konst och roliga aktiviteter. Det mesta 
fungerade enligt plan och det kom mycket folk till samtliga arrangemang, sammanlagt 
cirka 20 000 personer. Två kampanjer genomfördes: ”Inte OK” – en kampanj mot sexuella 
trakasserier och ”Stay sober” – en nykterhetskampanj. 
 
1 september 2017 firar vi Granny tioårsjubileum. 
______________________________________________________________________ 
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§ 94 Information om pågående konstprojekt i Falu 

kommun enligt enprocentsregeln 

    
Beslut 
Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Sara Hedström, enhetschef allmänkultur och Cecilia Larsson, kultursekreterare/ 
ungdomscoach informerar om enprocentsregeln. 
 
2014-03-04 tog kommunstyrelsen beslut om Konstnärlig utsmyckning vid all om-, till-, 
och nybyggnation. För byggprojekt där upphandlad entreprenadsumma överstiger 5 mkr 
ska medel motsvarande ca 1 % av entreprenadsumman reserveras för konstnärlig 
utsmyckning. 
 
Processen 

1. Förberedelse: framtagande av konstprogram som innefattar förutsättningar, 
önskemål från verksamhet, tidsplan, budget med mera. 

2. Förfrågningsunderlag: skall-krav utifrån konstprogrammet.  
3. Annonsering 
4. Anbud inkommer 
5. Kvalificering och utvärdering 
6. Tilldelning: skissuppdrag eller uppdrag 

 
Konstkommitté och jury 
Konstkommittén skall vara sammansatt av ordföranden i kultur- och fritidsnämnden eller 
dennes ersättare, kommunstyrelsens ordförande samt representant från berörd nämnd/ 
styrelse. Till denna grupp knyts tjänstemän efter behov.  
 
Juryn ska ha minst en tredjedel medlemmar med konstnärlig kompetens, vilket är ett krav i 
LOU (Lagen om offentlig upphandling).  

Pågående och kommande projekt som pågår i kommunen presenteras kort: Vård- och 
omsorgsboendet Hälsingebacken, Slättaskogens förskola, LSS-boende i Haraldsbo, 
Bjursåsskolan och Kulturhuset tio14. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 95 Falu kommuns kulturstipendium 2016 

 KFN0025/16  
Beslut   
Falu kommuns kulturstipendium 2016 tilldelas Good Harvest som med sina röster och sin 
musik gång på gång visat att det stora finns i det enkla. Duon står för en ärlighet och äkthet 
som få artister lyckas förmedla idag. Musikaliteten, förmågan att nå ut med sitt budskap 
och fånga sin publik gör dem till en självklar del av det svenska musikundret.   
 
Sammanfattning 
För kulturutmärkelserna definieras kultur i första hand som scenkonst (musik, teater, dans) 
bild (konst, film, foto), kulturarv och litteratur. 
 
Kulturstipendiet ges för att lyfta fram ung kultur. Stipendiet ges till unga, i första hand 
mellan 16 och 30 år. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Good Harvest 
Kommunfullmäktige 
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§ 96 Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2016 

 KFN0024/16  
Beslut   
Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2016 tilldelas Helena Sahlén-Nelson för sitt 
engagemang för barn och ungas möjlighet att utvecklas inom dans och rörelse. Med sin 
breda utbildning och verksamhet lockar hon varje år barn och unga till nya upplevelser av 
allt från lekrytmik till jazz, hip hop, balett, breakdance och show.  
 
Sammanfattning 
För kulturutmärkelserna definieras kultur i första hand som scenkonst (musik, teater, dans) 
bild (konst, film, foto), kulturarv och litteratur. 
 
Priset ges för verksamheter och insatser utöver det vanliga inom området. Bedömningen av 
verksamheterna/insatserna görs utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Helena Sahlén-Nelson 
Kommunfullmäktige 
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§ 97 Falu kommuns kulturpris 2016 

 KFN0023/16  
Beslut   
Falu kommuns kulturpris 2016 tilldelas konstnären, författaren, poeten och dramatikern 
Ragnwei Axellie. I sitt genreöverskridande skapande hjälper hon sin publik att våga se det 
många väljer att blunda för. Hon är den tystes röst som ger perspektiv på dagens samhälle 
och levererar sanningar rättframt, berörande och träffsäkert.  
 
Sammanfattning 
För kulturutmärkelserna definieras kultur i första hand som scenkonst (musik, teater, dans) 
bild (konst, film, foto), kulturarv och litteratur. 
 
Kulturpriset ges för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Ragnwei Axellie 
Kommunfullmäktige 
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§ 98 Föreningsbidrag övriga ändamål 2016 - beslut 
 KFN0110/16  
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag enligt nedanstående: 
 

Förening Ändamål 
Förslag till 
beviljat bidrag 

Korsnäs IF Skidor Spåraggregat 49 000 kr 
Svärdsjö Skid & OL klubb Skotergarage 28 000 kr 
(Sundborns GoIF Garage 209 000 Kr) 
Smedsbo bystugeförening Driftskostnad vatten 18 900 kr 
Karlsbyheden IK Gym 42 000 kr 
Båtklubben Delfin Inköp båt 35 000 kr 
(OK Kåre  Kartbidrag 230 416 Kr) 
Sundborns GoIF Likviditetsbidrag 91 000 kr 
Bojsenburg badplats Bryggor 14 000 kr 

 
Summa: 717 316 kr 

Redan beslutade bidrag:               - 439 416 
 
Förvaltningens förslag att besluta om:                277 900 
        
Reservation 
Åsa Nilser (L) reserverar sig muntligt mot beslutet med hänvisning till att budget för fria 
medel bör hållas och inte överskridas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar övrigt bidrag till föreningar enligt ovanstående 
sammanställning. Budgeten för denna bidragsart överskrids med 58 tkr. Detta beror på ett 
bidrag till Sundborns GOIF som ges för att rädda föreningens likviditet som skadats på 
grund av att man blivit utsatt för bedrägeri. Detta överdrag ryms inom sektionens budget. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15. 
Inkomna ansökningar från föreningar. 
Beslut kultur- och fritidsnämnden 2016-10-27 § 89 Ansökan om bidrag för särskilda 
önskemål från Sundborns GoIF. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Nilser (L) yrkar bifall till extra bidrag till Sundborns GoIF men yrkar i övrigt att 
budget för fria medel ska hållas. Detta ger konsekvensen att 44 000 kr finns kvar att 
disponera 2016. 
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Jonas Lennerthson (S) med instämmande av Britt-Marie Ahlenius Romlin (C), Patrik 
Liljeglöd (V) och Jan-Olov Montelius (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Åsa Nilsers förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

______________________________________________________________________ 

Skickas till 
Korsnäs IF Skidor Svärdsjö Skid & OL klubb 
Sundborns GoIF Smedsbo bystugeföreing 
Karlsbyheden IK Båtklubben Delfin 
OK Kåre  Sundborns GoIF 
Bojsenburg badplats  
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§ 99 Periodrapport med prognos för ekonomiska 

resultat 2016 

 KFN0020/16  
Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden godkänner periodrapporten för oktober. 
 
Sammanfattning 
Per sista oktober redovisar kultur- och fritidsförvaltningen ett underskott på 6,1 mnkr och 
för helåret 2016 uppgår det prognostiserade underskottet till 5,2 mnkr. Avvikelserna 
framgår av bifogad rapport.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-10. 
Periodrapport oktober 2016. 
Periodrapport oktober 2016 per sektion och enhet. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret 
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§ 100 Redovisning av internkontroll 2016 

 KFN0007/16  
Beslut   
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner den redovisade rapporten avseende uppföljning 

av internkontrollplanen för år 2016. 

2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att åtgärda de 
utvecklingsområden som framkommit samt att redovisa vidtagna åtgärder för nämnden 
när de är genomförda. 
 

Sammanfattning 
Enligt Falu kommuns reglemente för intern kontroll ska varje nämnd löpande styra och 
följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Sedan 2012 
beslutar kommunstyrelsen inför varje år om några obligatoriska kontrollmoment. 
Förvaltningen prioriterar sedan årligen särskilda områden för granskning och kontroll och 
sammanfattar dessa i den internkontrollplan som kultur- och fritidsnämnden beslutar om. 
Det är dessa områden tillsammans med de obligatoriska som denna uppföljning har 
inriktats på. 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-11. 
Rapport avseende uppföljning av kultur- och fritidsförvaltningens internkontrollplan för 
2016. 
Plan för internkontroll 2016 för kultur- och fritidsförvaltningen. 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till  
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret, internkontrollsamordnare Malin Adolphsson  
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§ 101 Information:Simhall i Falun 

 KFN0161/16  
Beslut   
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.         
 
Sammanfattning 
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen och Hampus Olofsson, utvecklingsstrateg 
informerar om det pågående arbetet med ny simhall i Falun. 
 
Hampus Olofsson sammanfattar vad som tagits upp på de fyra genomförda dialogmötena. 
Mötena har haft i snitt 40 besökare och 20 frågor har inkommit inför mötena. En mindre 
enkätundersökning har även gjorts. Vidare dialog kommer att föras med arbetsmarknads- 
integrations- och kompetensutvecklingskontoret, socialförvaltningen och LUFAB. 
En studieresa planeras för personal, politiker och inbjudna. 
 
Tomas Jons informerar nämnden om vilka förberedelser nämndens förväntas göra inför ett 
inriktningsbeslut. Det inriktningsbeslut som kultur- och fritidsnämnden fattar i januari 
innebär beslut om vilka behov som nämnden ser att Falu kommun ska avsätta skattemedel 
för. Detta beslut innebär inte att volymen eller omfattningen av behovet är fastställt. 
_________________________________________________________________________ 
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§ 102 Föreningsbidragsregler för övriga ändamål och 

avgifter i idrottsanläggningar 
 KFN0190/16  
Beslut   
3. Kultur och fritidsnämnden ändrar avgifter för bidragsberättigade föreningars nyttjande 

av idrottsanläggningar under vardagar enligt följande: 
 
Verksamhet med barn och ungdom 0-20 år innan 17:00              10 kr/tim 
Verksamhet med barn och ungdom 0-20 år efter 17:00            165 kr/tim 
Verksamhet med seniorer 21 år och uppåt 17:00-20:00            320 kr/tim 
Verksamhet med seniorer 21 år och uppåt före 17:00 och 20:00-23:00   165 kr/tim 
 
I övrigt gäller tidigare fastställda avgifter. 
 

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ovanstående ändringarna av avgifter skall gälla 
från 1 augusti 2017. 

5. Kultur- och fritidsnämnden förtydligar reglerna för bidragsformen ”övriga ändamål” 
enligt bilaga 1.     
 

Reservation 
Åsa Nilser (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 
”Översyn bidragsregler: Förvaltningen menar att det finns otydlighet i reglerna, vilket vi i  
(L) håller med. Vi i (L) saknar följande: Vi tycker till skillnad från majoriteten att nämnden 
ska använda sig av giltiga regler istället för ogiltiga i föreningar som vänder sig till barn 
och ungdomar på lokalnivå. De nya reglerna säger att det är bara ideella föreningar inom 
barn och ungdomsorganisationer som kan få stöd.  En barn- och ungdomsförening ska 
bestå av 60 procent av medlemmar som är mellan 6-25 år, är demokratiskt uppbyggd där 
medlemmar ska kunna vara med att besluta om föreningens verksamhet och ekonomi. 
 
Avgifter i idrottsanläggningar: Vi i (L) anser att vi behöver se vad vi menar med en 
idrottsanläggning och om vad en bidragsberättigad förening är finns inte heller beskrivet. 
Ett problem som beskrivs i tjänsteskrivelsen är att många föreningar avbokar sina tider, vi i 
(L) saknar tydliga avbokningsregler som förhindrar att det blir många avbokningar.  
Vi saknar också vilka ekonomiska konsekvenser det kan medföra om man lägger om 
tiderna”. 
 
Sammanfattning 
Med syftet att styra föreningslivets nyttjande av idrottsanläggningar så att barn och 
ungdomsverksamhet prioriteras än mer föreslår förvaltningen att differentiera avgifter för 
seniorverksamhet. 
En ytterligare effekt av differentieringen blir förmodligen att nyttjandegraden kommer att 
öka i våra anläggningar. 
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Det finns oklarheter om hur ansökningar av bidrag för Övriga ändamål hanteras. Dessa 
oklarheter behöver klargöras. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15. 
Bidragsregler och rutiner Övriga ändamål. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Nilser (L) yrkar på återremiss av ärendet för förtydliganden av begreppen 
bidragsberättigande och idrottsanläggningar samt ytterligare förtydligande av principer för 
bidragsregler och rutiner. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan till nämnden om beslutspunkterna 1 och 2 ska beslutas idag. 
Ordförande finner att nämnden beslutar att beslut ska tas idag. Ordförande ställer därefter 
frågan om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att svaret är ja. 
Ordförande ställer sedan frågan till nämnden om beslutspunkt 3 ska beslutas idag. 
Ordförande finner att nämnden beslutar att beslut ska tas idag. Ordförande ställer därefter 
frågan om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att svaret är ja.  
Därmed avslås Åsa Nilsers yrkande att ärendet ska återremitteras.  
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till  
Berörda föreningar 
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§ 103 Sammanträdesdagar kultur- och fritidsnämnden 

2017 

 KFN0004/16  
Beslut           

1. Nämnden fastställer elva sammanträdesdagar år 2017 enligt förvaltningens förslag 
2016-11-03. 
 

2. Nämnden fastställer två gemensamma halvdags planerings- och dialogdagar för 
nämnden och förvaltningens ledningsgrupp år 2017 enligt förvaltningens förslag 
2016-11-03. 

     
Sammanfattning 
”Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på den dag och tid som nämnden bestämmer 
senast vid årets sista sammanträde. Utöver de sammanträden som finns på årsplanen ska 
sammanträde hållas när ordföranden anser att det behövs eller minst en tredjedel av 
nämndens ledamöter begär det”. (Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, punkt 11:6 
godkänt av kommunfullmäktige 2014-11-27, giltigt från 2015-01-01). 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsplan där hänsyn tagits till sammanträdestider 
för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de utskott som nämnden har ledamöter i.  
 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till följande dagar med början klockan 
08.15. Lokal anges i kallelsen. 
 
Torsdagen den 26 januari  
Torsdagen den 23 februari  
Torsdagen den 30 mars 
Torsdagen den 27 april 
Onsdagen den 24 maj 
Onsdagen den 21 juni 
 
Torsdagen den 31 augusti  
Torsdagen den 28 september 
Torsdagen den 26 oktober 
Torsdagen den 23 november 
Onsdagen den 20 december 
 
Förutom nämndsammanträdena har nämnden och förvaltningens ledningsgrupp två 
gemensamma planerings- och dialogdagar som förläggs till följande dagar med början 
klockan 08:15. Lokal anges i kallelsen. 
 
Torsdagen den 2 februari 
Torsdagen den 17 augusti 
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Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-03 
_________________________________________________________________________ 
 
Skickas till 
Stadskansliet 
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§ 104 Redovisning av delegationsbeslut 
    
Beslut     
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av de delegeringsbeslut som förtecknats i 
protokoll 2016-11-23 § 104. 
 
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 2016-10-19.    
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2016-11-15.    
 
Bidragsärenden 
Punkt- förlust- och samarrangemangsbidrag enligt förteckning 2016-11-15. 
_________________________________________________________________________ 
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