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 Sammanträdesdatum  
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-15 
 
§ 40 Val av justerare 

    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Bertil Eek väljs till justerare av dagens protokoll.  
 
_________________________________________________________________________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-04-15 
 
§ 41 Delgivningar, rapporter och information 

    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av informationen.  
 
Beslut i kommunledningsutskottet 
2015-03-19 § 33 Överföring av verksamhetsansvar för Kristinehallen från och med 2015 
till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Information från Länsstyrelsen 
2015-03-24 Information från Länsstyrelsen om fråga väckt om byggnadsminnesförklaring 
av Stora Hyttnäs. 
 
Information från hållbarhetsrådens ordföranden och strateger  
Susanne Norberg, KS ordförande, Mats Dahlström, ordförande i folkhälsorådet, 
Jonny Gahnshag, ordförande i tillväxtrådet, Richard Holmqvist, ordförande i miljörådet, 
Angela Poroli, folkhälsostrateg och Karin Perérs, tillväxtstrateg, informerar nämnden om 
sina uppdrag och arbetet med  Tillväxt- Folkhälso- och miljöprogrammen. 
 
Information från förvaltningens tjänstemän 
Margareta Krantz  Sewerin, sektionschef för kultursektionen, Sara Hedström, enhetschef 
för allmänkultur och kommunikationsstrateg, Jocke Vredelius, enhetschef för Arenan/Stora 
Scenen och Ingela Härröd-Barksjö, enhetschef för Kulturskolan, presenterar 
kultursektionens uppdrag och informerar om de många verksamheter som ryms inom 
allmänkultur, Arenan/Stora scenen och Kulturskolan.  
 
Nulägesrapport ishallen Lugnet 
Förvaltningschef Pelle Ahnlund informerar att LUFAB fått uppdraget att projektera och 
bygga en träningshall A enligt nämndens beslut 2015-03-26 § 37. Till hösten kommer 
förhoppningsvis två isytor att finnas; rinken med tältöverbyggnad samt träningshall A. 
Representant för LUFAB kommer att inbjudas till kommande nämndsammanträde. 
 
Protokollsanteckning 
Bertil Eek (M) begär att det till protokollet antecknas att han anser att insatser måste göras 
för att säkra att det finns en fungerande hall för curling. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-15 
 
§ 42 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2015 

 KUL0019/15    
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner periodrapport för mars 2015. 
 
Sammanfattning  
Kultur- och fritidsförvaltningens ackumulerade resultat per sista mars uppgår till ett 
underskott på 14,1 mnkr. Prognosen för helåret visar ett underskott på 1,8 mnkr. 
Avvikelserna framgår av bilagd periodrapport. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport kultur- och fritidsförvaltningen mars 2015 
Periodrapport mars 2015 per sektion/enhet 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Ledningsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-15 
 
§ 43 Vägledningsdiskussion angående fritidsgård i Bjursås 

 KFN0049/15    
 
Nämnden för en diskussion om fritidsgårdsverksamhet i Bjursås inför kommande 
beslutsärende. 
 
_________________________________________________________________________ 
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§ 44 Remiss: Revidering av Tillväxtprogrammet 2020 

 KFN0040/15    
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget med 
följande tillägg: 
 

1. Lugnet och föreningslivet bör lyftas fram i större utsträckning. 
 

2. Följande skrivning skall infogas i texten under rubriken Inledning: En ökning av 
ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital 
eller socialt kapital (KTH:s definition). 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt in svar på en remiss 
angående förslag till nytt tillväxtprogram. Förvaltningen har gjort ett förslag 
till svar. Förvaltningen har fått uppskov med svaret från 7 april till 30 april. 
 
Tillväxtprogrammet är ett av kommunens tre program för hållbar 
utveckling. Faluns tillväxtprogram baseras på att en värdeskapande och 
ekonomisk tillväxt är nödvändig för att uppnå visionen ”Ett större Falun”. 
 
Förvaltningens förslag till remissvar 
Tanken med detta program är att varje nämnd/förvaltning inom kommunen 
ska genomföra åtgärder som bidrar till att uppnå målen i programmet. Alla 
nämnder/förvaltningar behöver inte göra åtgärder till alla mål. 
För kultur- och fritidsnämnden gäller främst: ”att stärka Falun som en attraktiv  
livsmiljö” och delområdet ”livsmiljö och byggande”. 
Programmet är bra upplagt och föredömligt kort och håller en lagom hög nivå så att alla 
kommunens verksamheter kan relatera till det och skapa bra åtgärder. Det som saknas är 
kulturens och i viss mån idrottens roll för tillväxt. Det finns många internationella 
exempel. Nu finns det bara några rader under p.3 Livsmiljö och byggande. En livfull 
stadskärna dygnet om är inte bara beroende av handel (och pubar) där måste också finnas 
upplevelser i form av teater, film, framträdande och gallerier mm. Man bör ”polera på 
guldkloten”. Falun har en av landets större arenor för stora arrangemang inom framförallt 
idrott. Falun är en känd kulturkommun med världsarvet som grund. Programmet bör ta sats 
mer i detta för att skapa tillväxt. Här finns en stor potential att utveckla kommunen än mer 
som kultur- och idrottsstad, vilket av samstämmiga forskare anses skapa tillväxt i en 
framtid där betydelsen av traditionell industri minskar. 
 
Beslutsunderlag 
Remissversion Tillväxtprogrammet 2020. 
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 2015-04-15 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Montelius (M) med instämmande av Bertil Eek (M) och Jonas 
Lennerthson (S) föreslår följande tillägg till föreliggande förslag till beslut: 
Lugnet och föreningslivet bör lyftas fram i större utsträckning. 
 
Joakim Nissinen (V) föreslår följande tillägg till föreliggande förslag till beslut:  
Följande skrivning skall infogas i texten under rubriken Inledning: En ökning av 
ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller 
socialt kapital (KTH:s definition).  
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Jan-Olof Montelius förslag. Nämnden 
bifaller förslaget. 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Joakim Nissinens förslag. Nämnden 
bifaller förslaget. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
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§ 45 Remiss: Revidering av Folkhälsoprogrammet 2020 

 KFN0041/15 
    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som 
sitt eget med följande tillägg: 
 

1. Lugnet och föreningslivet bör lyftas fram i större utsträckning. 
 

2. Följande skrivning skall infogas i texten i programmet: För att känna 
mening, ha plattformar för påverkan och uttryck är det viktigt att 
Falu kommun möjliggör kulturupplevelser. Dessa ska vara 
tillgängliga och kvalitativa. 

 
 
Sammanfattning/Bakgrund 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt in svar på en remiss 
angående förslag till nytt folkhälsoprogram. Förvaltningen har gjort ett 
förslag till svar. Nämnden har fått uppskov med svaret april ut. 
 
Folkhälsoprogrammet är ett av kommunens tre program för hållbar 
utveckling. Programmet är ett strategiskt styrdokument som visar vägen för 
en god och jämlik hälsoutveckling för Faluborna. Folkhälsoarbetet ska vara 
riktat till hela befolkningen och samtidigt anpassas i omfattning. Arbetet ska 
också utformas så att det når dem med störst behov. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Förvaltningens förslag till remissvar 
En god folkhälsa i Falun innebär att befolkningens hälsotillstånd inte bara är så bra som 
möjligt utan också jämlikt fördelat. Strävan efter en jämlik hälsa har varit en viktig 
utgångspunkt vid framtagandet av folkhälsoprogrammet.  
Programmet är ett strategiskt styrdokument som visar vägen för en god och jämlik 
hälsoutveckling för faluborna. Folkhälsoarbetet ska vara riktat till hela befolkningen och 
samtidigt anpassas i omfattning. Det är bra att arbetet utformas så att det når dem med 
störst behov. 
Programmet är i stort bra upplagt och tar ett bra grepp om folkhälsoutmaningarna och 
traditionella lösningar. Men kulturen i både vid och smal mening saknas. Till exempel vet 
man genom de stora sk Göteborgsundersökningarna (1913 års män) att kulturkonsumenter 
(och producenter t ex körsångare) var både lyckligare, friskare och levde längre. 
Programmet är alltför för defensivt. Till exempel under rubriken ”Hälsofrämjande 
livsmiljöer” ”I Falu kommun har vi trygga, säkra och stimulerande miljöer.”  Borde 
det inte vara en självklarhet att man i dagens Sverige skall känna sig trygg och säker? 
(även om alla, p g a olika skäl, inte gör det). Det är som att slå in öppna dörrar. Däremot 
finns det en mängd miljöer som inte på något sätt upplevs som trevliga eller 
”stimulerande”. Kanske är det därför dessa upplevs som osäkra och man känner sig 
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 2015-04-15 
otrygg. Kanske dessa miljöer även bidrar till försämrad hälsa. Kulturens hälsobringande 
effekter borde synas mer i programmet. När det gäller det fysiska hälsoarbetet har 
representanter från förvaltningen varit med. 
 
Beslutsunderlag 
Remissversion Folkhälsprogrammet 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan-Olof Montelius (M) med instämmande av Bertil Eek (M) och Jonas 
Lennerthson (S) föreslår följande tillägg till föreliggande förslag till beslut: 
Lugnet och föreningslivet bör lyftas fram i större utsträckning. 
 
Sofie Eriksson (S) förslår följande tillägg till föreliggande förslag till beslut: 
Följande skrivning skall ingår i texten i programmet: För att känna mening, 
ha plattformar för påverkan och uttryck är det viktigt att Falu kommun 
möjliggör kulturupplevelser. Dessa ska vara tillgängliga och kvalitativa. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Jan-Olof Montelius förslag. Nämnden 
bifaller förslaget. 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Sofie Erikssons förslag. Nämnden 
bifaller förslaget. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Sammanträdesdatum  
 2015-04-15 
 
§ 46 Framställning om försäljning av Stångtjärnsstugan 

 KFN0017/15  
   
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten 
för Falu kommun att köpa Stångtjärnsstugan. 
 

2. Resultatet av utredningen ska redovisat till nämndens möte i juni 
2015. 
 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning/Bakgrund 
Falu IK har frågat om Falu kommun vill köpa Stångtjärnsstugan till ett 
marknadsmässigt pris. (Se bilaga) 
Stångtjärnsstugan har sedan den köptes av Falu IK varit ett mycket omtyckt 
fritidsmål för många falubor och andra. Runt stugan finns elljusspår för 
skidor och löpning, en fin badplats och möjlighet till fiske i tjärnen. Stugan 
står på kommunal mark men ägs av Falu IK. Föreningen har beslutat att 
avyttra stugan eftersom man känner att man inte orkar med att hålla 
verksamheten igång 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Brev från Falu IK. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Åsa Nilser (FP) föreslår omedelbar justering av paragrafen. 
 
Beslutsgång  
En enig nämnd bifaller Åsa Nilsers förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Serviceförvaltningen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Falu IK 
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§ 47 Inventering av solarier och plan för avveckling 

 KFN0069/15    
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att stänga de 
solarier som kommunen har eller stödjer via avtal.    

 
Sammanfattning 
Strålsäkerhetsmyndigheten har i en skrivelse till kommunerna uppmanat att de kommuner 
som erbjuder allmänhet att sola i solarier ska sluta med solarieverksamheten. 
Myndighetens ståndpunkt är att solarier bidrar till att öka risken för hudcancer. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från strålsäkerhetsmyndigheten angående solarieverksamhet i kommunal regi. 
 
_________________________________________________________________________ 
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§ 48 Samråd: Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och 

Zinkstigen på Galgberget 

 KFN0057/15 
    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar detaljplan för bostäder vid Nedre 
Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun har tagit fram 
ett förslag till detaljplan för Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen vid 
Galgberget. Efterfrågan på småhustomter är stor i Falu tätort och det finns 
inte många tomter att erbjuda idag. Det har lett till att kommunens 
utbyggnadsområde, Galgberget, behöver kompletteras med fler 
småhustomter. Syftet med detaljplanen är att planlägga idag ej planlagd 
kommunal mark så att bostadsbebyggelse med bland annat småhus och 
flerfamiljshus eller annat bostadsanknutet ändamål, som äldreboende eller 
förskola, tillåts.  
 
Området är idag obebyggt och inte utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på 
Galgberget. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 Sammanträdesdatum  
 2015-04-15 
 
§ 49 Val av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen till 

Lugnets intresseförening 

    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Tomas Jons, enhetschef Fritidsenheten och Hampus Olofsson, 
kommunikationsstrateg Fritidsenheten, väljs till ordinarie representanter. 
 

2. Cajsa Andersson, verksamhetschef Fritidsenheten och Tomas Andersson, 
evenemangsansvarig Fritidsenheten, väljs som ersättare. 

 
Sammanfattning 
Två representanter och två ersättare från kultur- och fritidsförvaltningen skall väljas till 
Lugnets intresseförening. Förvaltningen föreslår att Tomas Jons, enhetschef Fritidsenheten 
och Hampus Olofsson, kommunikationsstrateg Fritidsenheten, väljs till ordinarie 
representanter och att Cajsa Andersson, verksamhetschef Fritidsenheten och Tomas 
Andersson, evenemangsansvarig Fritidsenheten, väljs som ersättare. 
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sänds till 
Lugnets intresseförening 
Valda representanter och ersättare 
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§ 50 Redovisning av delegeringsbeslut 

    
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll 2015-04-15 § 50. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsnämnden 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 ungdomsnämnden 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 
Delegationsbeslut förvaltningschef: 2015-03-06: Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från 
förvaltningschefen till chef för fritidsenheten inom kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Bidragsärenden 
Punkt och förlustbidrag enligt förteckning 2015-04-13. 
 
Personalärenden  
Samverkansprotokoll 2015-04-13. 
 
_________________________________________________________________________ 
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§ 51 Kurs- och konferensinbjudningar 

    
Erbjudande om seminariet ”Ska kommunerna fortsätta äga och driva 
idrottsanläggningar?” som hålls i Stockholm den 9 juni, har inkommit till 
förvaltningen. Leif Öskog önskar delta vilket godkänns av ordförande. 
 
Ordförande har tidigare beslutat att Linnea Risinger deltar på ”Rådslag om 
kulturskolans framtid i Stockholm den 11 maj. 
 
Ordförande påminner om att majoriteten och oppositionen skall utse en 
representant var som åker till Bokmässan i Göteborg 24-27 september. 
Så snart representant är utsedd, meddela nämndsekreterare Elisabet Wixby. 
 
_________________________________________________________________________ 
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