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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 83

Delgivningar, rapporter och information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.
Beslut i kommunfullmäktige
2015-09-10 § 198 Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
2015-09-10 § 199 Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
2015-09-10 § 200 Entledigande samt fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Beslut i kommunstyrelsen
2015-08-25 § 172 Begäran om igångsättningstillstånd avseende inredning för Kulturhuset
tio14.
2015-08-25 § 173 Begäran om igångsättningstillstånd för nybyggnation av högstadieskola i
Bjursås.
Tillsynsrapport från Myndighetsnämnden
2015-08-17 Tillsynsrapport av bassängbad på Vikabadet.
Protokoll kommunala handikapprådet
KHR 2015-06-03.
KHR arbetsutskott 2015-08-26.
Protokoll LUFAB
2015-03-11 Styrelsesammanträde.
2015-05-21 Bolagsstämma.
2015-05-21 Styrelsesammanträde.
Information från förvaltningens tjänstemän
Pelle Ahnlund, förvaltningschef, informerar om förberedelsearbetet med att ta fram ny
biblioteksplan.
Nulägesrapport ishallen Lugnet
Tomas Jons, chef fritidsenheten Lugnet, informerar att tidplanen hålls. Den nya hallen
håller på att monteras. LUFAB och förvaltningen för dialog med samtliga föreningar. Tills
den nya hallen är färdig har en uterink tillfälligt monterats upp i Karlsbyheden.
Rapport från seminarium
Leif Öskog (S) avlägger rapport från sitt deltagande på seminariet ”Ska kommunerna
fortsätta äga och driva idrottsanläggningar”?
Övrig information
Revisorerna Mikael Joos och Roger Westlund informerar nämnden om
kommunrevisionens uppdrag och hur de arbetar.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-25
Skriftlig information från näringslivskontoret: Inbjudan att medverka under Faluns
företagarvecka. Syftet med veckan är att ge politiker och företagare möjlighet till dialog
samt att erbjuda företagare träffar och utbildningar.
Kurs- och konferensinbjudningar
Inbjudan till SKL:s kulturkonferens Öppet samhälle 12-13 oktober i Karlstad.
Kultur- och fritidsnämnden anmäler två deltagare från majoriteten och två från
oppositionen.
_________________________________________________________________________
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§ 84

Samrådsremiss: Detaljplan för delar av Stora Källvikens
småhusområde

KFN0119/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar detaljplan för delar av Stora
Källvikens småhusområde utan erinran.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun har tagit fram
förslag på en ny detaljplan för delar av Stora Källvikens småhusområde.
Planen gör det möjligt att uppföra småhus och uthus på redan bebyggda
tomter, samt skapa nya bostäder på obebyggd parkmark inom området.
Detaljplanen utformas med bestämmelser som reglerar bebyggelsens volym
för att bevara områdets karaktär. Omsorg ska läggas på att minska de risker
och störningar som närheten till järnvägen innebär.
Detaljplanen ligger inte inom något område som är utpekat ur
kulturhistorisk synpunkt. Bebyggelsen inom planområdet har inte heller
sådana kulturhistoriska värden att ett särskilt skydd behöver specificeras i
kommande detaljplan. Bebyggelsen omfattas dock av det generella
varsamhetskravet i PBL, vilket är tillräckligt. Norr om planområdet ligger
Stora Källvikens gård, som är en välbevarad gård med kulturhistoriska
värden. Stora Källvikens gård påverkas dock inte av aktuell detaljplan. Det
finns inga kända formlämningar inom området.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2015-09-17.
Samrådsremisshandlingar: Detaljplan för delar av Stora Källvikens småhusområde.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 85

Remissvar: Synpunkter på Dalarnas regionala kultur- och
bildningsplan 2016-2018

KFN0134/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar som sitt
eget.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Enligt den nya samverkansmodellen ska Landstinget Dalarna ta fram en ny kultur- och
bildningsplan för åren 2016-18. Landstingets Kultur- och bildningsförvaltning har gjort ett
förslag och bett Falu kommun att yttra sig över det. Kultur- och fritidsnämnden ska avge
ett yttrande. Yttrandet (remissvaret) biläggs protokollet.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-17.
Remissutgåva: Visa vägen - Dalarnas kultur- och bildningsplan 2016-2018.
Bilaga
Tjänsteskrivelse med förvaltningens förslag till remissvar.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Landstingets Dalarnas kultur- och bildningsnämnd
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§ 86

Ansökan om verksamhetsstöd till ungdomsgården i Vika för
höstteminen 2015 och vårterminen 2016

KFN0136/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen beviljar Vikabygdens intresseförening 22 000 kr
i bidrag för genomförande av fritidsverksamhet för ungdomar under perioden höstterminen
2015 till och med vårterminen 2016. 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. Öppettiderna har varit
fredagar klockan 18-21. Från och med höstterminen 2015 utökas öppettiden till klockan
21.30. Organisationen är fortfarande stabil och besöksantalet är fortsatt högt med en
ökning av flickor och lite äldre ungdomar. Ansökan gäller för höstterminen 2015 och
vårterminen 2016 och avser en ansökan om 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 2015-09-08.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Vikabygdens intresseförening
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§ 87

Val av ledamöter och ersättare till kultur- och
fritidsnämndens namnkommitte´

KFN0002/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Linnea Risinger entledigas från uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämndens namnkommitté.
2. Kenth Carlson utses till ny ersättare i kultur- och fritidsnämndens namnkommitté.
Sammanfattning
Linnea Risinger har inkommit med en begäran om entledigande från kultur- och
fritidsnämndens namnkommitté.
Enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad av nämnden 2015-01-08 §
5 ska namnkommittén bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Dessa väljs bland nämndens
ledamöter och ersättare. Till namnkommittén delegeras att namnsätta gator, vägar, parker,
kvarter, parkeringsplatser, byggnader (populärnamn) och byadresser.
Beslutsunderlag
Linnea Risingers begäran om entledigande daterad 2015-09-06.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande meddelar att majoriteten föreslår Kenth Karlsson.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sekreterare namnkommittén
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§ 88

Nyttjanderättsavtal för IFK Falun Alpin gällande
belysningsanläggning i Källviksbacken

KFN0143/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med IFK
Falun Alpin om nyttjanderätt i Källvikens slalombacke för belysningsanläggning.
Sammanfattning
IFK Falun Alpin har sedan många år ett drift- och skötselavtal gällande dagliga driften av
Källvikens slalombacke. Föreningen har i samverkan med förvaltningen arbetat med att
kontinuerligt förbättra och utveckla anläggningen. I ett stort projekt har nu föreningen
beviljats stöd från bland annat Allmänna arvsfonden för anläggandet av en helt ny skicross bana. Föreningen har i samband med detta ansökt om anläggningsbidrag från
Riksidrottsförbundet för att bygga en belysningsanläggning vid banan. För att föreningen
skall kunna erhålla bidrag från Riksidrottsförbundet behöver de ha ett nyttjanderättsavtal
på 10 år.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-16.
Förslag till nyttjanderättsavtal IFK Falun Alpin.
________________________________________________________________________
Sänds till
Falun Alpin
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§ 89

Skidspårsavgifter på Lugnet

KFN0139/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utökar beslutet om skidspårsavgifter på Lugnet till att
omfatta alla skidspår som utgår från skidstadion (Sjulsarvsspåren).
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dagkortsavgiften skall vara 50kr/dag.
3. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra mindre justeringar
av övriga priser i motsvarande grad.
4. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utveckla och sälja
mertjänster kring skidåkning.
Reservation
Joakim Nissinen (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: ”Jag tycker inte
friskvårdsaktiviteter/hälsofrämjande aktiviteter skall behöva kosta pengar utan att det skall
vara avgiftsfritt”.
Sammanfattning
Förvaltningen har sedan vintern 2010/2011 tagit betalt för skidåkning på de skidspår som
är belagda med konstsnö på Lugnet. Under säsongerna 2013/2014 och 2014/2015 har man
inte tagit ut någon avgift på grund av de störningar i tillgängligheten till skidspåren som
förberedelser och genomförande av skid-VM inneburit. I en motion som behandlades av
kommunstyrelsen 2013-09-25 föreslog Dan Westerberg (C) att standarden på alla skidspår
på Lugnet höjs till en sådan nivå att avgifter kan tas ut för all skidåkning på Lugnet. Under
2010-2012 pågick en debatt i hela skidsportssverige om skidspårsavgifternas varande eller
icke varande. Debatten orsakades i första hand av Mora kommuns beslut 2009 att ta ut
avgift för skidåkning vid spåren i Hemus. Detta beslut överklagades och nådde till slut
Högsta förvaltningsdomstolen som 2012-11-30 fattade beslut om att Mora kommun hade
rätt att ta ut avgifter. På nationell basis kan sägas att Naturvårsverket och friluftsrörelsens
organisationer är emot avgifter medan idrottsrörelsen i form av Svenska- och Dalarnas
Skidförbund är positiva till avgifter. Idag finns det ca 120 stycken anläggningar i Sverige
som tar betalt för skidåkning varav ca 20 stycken är kommunala anläggningar.
En faktor att ta hänsyn till är att alla skidspår på Lugnet går i ett naturreservat med regler
för vad som får och inte får göras i området. Tillsynsmyndighet för reservatet är
Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen har inga invändningar mot att kommunen tar ut
avgifter. Motsvarande situation råder i Östersund, där spåren också går i ett statligt reservat
och där har Länsstyrelsen i Jämtland sagt att det är ok med avgifter.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-13.
Yttrande från Länsstyrelsen Dalarna om skidspårsavgifter på Lugnet.
Tidningsartikel: Frostviken först i landet med besöksavgift.
Förslag till beslut på sammanträdet
Joakim Nissinen (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag och yrkar att all skidåkning på
Lugnet skall vara gratis.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Joakim Nissinens förslag och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________________________________________________________________
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§ 90

Svar på motion från Svante Parsjö-Tegnér (FP) Lika hyror i
idrottshallar för alla skolor

KFN0081/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige:
Motionen bifalls genom att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen följande
uppdrag:
1.

Förvaltningschefen får i uppdrag att, i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen, utreda de bakomliggande ekonomiska avtal som
reglerar Lugnetgymnasiets pris för nyttjande av Lugnetanläggningarna.

2.

Förvaltningschefen får i uppdrag att skriva avtal med barn- och
utbildningsförvaltningen om pris för Lugnetgymnasiets nyttjande av
Lugnetanläggningarna.

Sammanfattning
Folkpartiet har i en motion till Kommunstyrelsen KS0264/15 ifrågasatt Lugnetgymnasiets hyresnivåer i Lugnets idrottsanläggningar. De föreslår att kostnaden för att
hyra en idrottshall blir exakt densamma för skolor oavsett vilken huvudman skolan har
samt att kommunen kontaktar hallar med kommunalt driftsstöd för att verka för att
kostanaden för att hyra idrottshallen blir exakt densamma för skolor oavsett vilken
huvudman skolan har.
Förvaltningens förslag till remissvar
2009 beslutade trafik- och fritidsnämnden att jämställa friskolor med kommunal
verksamhet vid förhyrning av lokaler vid Lugnetanläggningarna. Därmed betalar
friskolor numera samma hyra som kommunala skolor vid förhyrning, förutom
Lugnetgymnasiet som har en högre taxa.
2010 träffade skolförvaltningen och trafik- och fritidsförvaltningen en
överenskommelse som reglerar Lugnetgymnasiets användning av lokaler på
Lugnetanläggningen samt priset för detta.
Den taxa som gäller för skolor, oavsett huvudman, är idag 320 kr/timme vid
säsongsbokning av idrottshallar, samt 165 kr/timme vid tillfällig bokning. Undantaget är
Lugnetgymnasiet som betalar 505 kr/timme för hyra av idrottshallarna. Det högre priset
beror på den hyresmodell som tillämpas för Lugnetgymnasiet och har sin bakgrund i ett
särskilt avtal som härrör sig från tiden då skolan byggdes.
Lugnetgymnasiet, som invigdes 1983, uppfördes utan egen idrottshall eftersom skolan
mot en fast avgift per år har haft obegränsad tillgång till Lugnetanläggningarna under
skoltid. Därför har i det närmaste all idrottsundervisning och de flesta idrottsaktiviter i
skolans regi alltid bedrivits inom Lugnetanläggningarna. Skolan har även fasta
personalarbetsplatser, pausrum för personal och elever samt egna lektions/aktivitetssalar

Sammanträdesprotokoll

14 (22)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-25
i Lugnethallen.
Med syfte att frigöra lediga tider dagtid fattade trafik- och fritidsnämnden beslut om
timdebitering per lokal från halvårskiftet 2008. Detta beslut innebar en kostnadsökning
för Lugnetgymnasiet.
Vi behöver se över samtliga bakomliggande avtal för att kunna arbeta fram ett förslag till
förändring av Lugnetgymnasiets taxa. Det är lämpligt att ekonom/controller på respektive
förvaltning arbetar med detta då ärendet är av ekonomisk art snarare än en lokalfråga.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-15.
Motion från Svante Tegnér Parsjö (FP): Lika hyror i idrottshallar för alla
skolor.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen
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§ 91

Återremiss: Svar på motion från Åsa Nilser (FP) En väg in
princip för föreningslivet i Falu kommun

KFN0061/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad genom att kultur och fritidsförvaltningen redan arbetar med
förbättringar inom de föreslagna områdena.
Sammanfattning
Åsa Nilser (FP) har i en motion till Kommunfullmäktige skrivit angående att göra det
enklare och tydligare för föreningslivet att ha kontakt med Falu kommun. Hon föreslår att
informationen förbättras på Falu kommuns hemsida och att det inrättas en funktion som
föreningslots. Föreningslotsen skall hjälpa föreningar att hitta rätt del i den kommunala
organisationen som kan stötta och hjälpa föreningen. Ärendet remitterades till kultur- och
fritidsnämnden som svarade på remissen 2015-06-17. Ärendet har därefter återremitterats
med begäran om förtydligat förslag till beslut.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Förvaltningens förslag till remissvar
Informationen till föreningslivet kan bli tydligare och bättre än idag, och informationen på
Falu kommuns hemsida som riktar sig till föreningslivet kan lyftas fram på ett bättre sätt än
idag. En översyn av informationen till föreningarna och utformningen av hemsidans
information om detta skall göras under hösten 2015 i samband med att Falu kommuns nya
hemsida lanseras. En funktion med föreningslots skulle för flera föreningar vara ett enklare
sätt att nå fram med frågor och information till Falu kommuns organisation. En sådan
föreningslots måste dock ha den tydliga lotsande rollen och inte ta över frågor och ansvar
så att man på något sätt bygger parallella organisationer. Föreningslotsfunktionen kommer
att ingå i arbetet med att bygga ett kontaktcenter för Falu kommun. Dessutom kommer
förvaltningen genomföra en översyn av föreningsbidragsreglerna.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-13.
Motion från Åsa Nilser (FP) En väg in princip för föreningslivet i Falu
kommun.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen
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§ 92

Ansökan om kommunbidrag från SISU Idrottsutbildarna

KFN0098/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår SISU Idrottsutbildarnas ansökan om bidrag för
2016.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nu
gällande regler för bidrag till studieförbunden och utreda ekonomiska konsekvenser
av eventuella förändringar av bidragsreglerna så att även SISU kan omfattas av
dem.
Sammanfattning
SISU Idrottsutbildarna har i ett brev till Falu kommun begärt att få bidrag för den
folkbildningsverksamhet som de bedriver likställt med andra studieförbund.
Det begärda beloppet för 2016 är 544 050kr baserat på 135 kr/unik deltagare i deras
verksamhet.
De regler som finns för bidrag till studieförbund verksamma i Falu kommun säger att
bidrag får ges till ” av Folkbildningsrådet godkänt studieförbund verksamt i Falu
kommun”. SISU är inte godkänt av Folkbildningsrådet som studieförbund. Alltså kan
nämnden inte bevilja bidrag till SISU. Regeringen likställer SISU Idrottsutbildarna med
folkbildningsrådet avseende det statliga uppdraget och stödet. SISU får alltså centralt
bidrag från staten. Kommunerna i landet har valt att göra olika i denna fråga. En del ger
bidrag enligt särskild ordning, andra ger inget alls. Klart är att SISU genomför en bra och
omfattande bildningsverksamhet i Falu kommun.
En översyn av nuvarande reglemente bör göras för att pröva om Falu kommun skall, likt
regeringen likställa SISU Idrottsutbildarna med övriga studieförbund.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-15.
Ansökan om kommunbidrag från SISU idrottsutbildarna.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen
SISU idrottsutbildarna

Sammanträdesprotokoll

17 (22)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-25

§ 93 Samverkansavtal med Fotbollsvår ekonomisk förening
KFN0144/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att arbeta
fram ett förslag till avtal med ekonomiska föreningen Fotbollsvår där avsikten är att
långsiktigt skapa ekonomiska förutsättningar för Fotbollsvår att finansiera
ändamålsenliga anläggningar för fotbollsverksamhet i Falun.
2. Avtalet ska finansieras inom nämndens bidragsbudget.
Reservation
Joakim Nissinen (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: Jag yrkar avslag
på att man skall skriva ett avtal på 10 år eller mer med Fotbollsvår. En kommun måste ha
möjlighet att anpassa sina budgetanslag efter de ekonomiska förutsättningar som råder.
Genom att teckna så här pass långa avtal, bakbinder man kommunens möjlighet till
ekonomisk flexibilitet, vilket är nödvändigt att kunna ha under bistra tider. Detta avtal är
inte ensamt i sitt slag i Falu kommun och sammanräknat med andra över lång tid tecknade
bildar det en helhet, en budgetpost onåbar för politiska prioriteringar. I en tid då välfärdens
verksamheter nu genomlider kraftiga nedskärningar, borde kommunen kunna landa i
insikten i just nödvändigheten att kunna ställa alla av kommunen finansierade
verksamheter mot varandra, utan att vissa poster får en särställning och immunitet i det
politiska arbetet. Jag yrkade på att ett oförändrat upplägg, med nya bidragstrappor för varje
enskild investering är en mer rättvis gång att gå.
Sammanfattning
Falu kommun har genom ett huvudavtal och två kompletterande avtal stöttat den
ekonomiska föreningen Fotbollsvår ekonomiskt på så sätt att föreningen kunnat finansiera
anläggandet av tre konstgräsplaner i Falun. En plan på Kopparvallen (uppvärmd), en plan i
Slätta och en plan i Korsnäs har anlagts. Det ekonomiska stödet har för varje plans
anläggande upprättats i form av en trappstegmodell där bidraget minskas för vart år under
ett antal år. Nu är det första avtalet, gällande Kopparvallens konstgräs, på väg att avslutas
(2015-12-31) och det är hög tid att ersätta konstgräset med ny matta. I framtiden förväntas
Fotbollsvår komma att behöva ersättningsinvestera i varje anläggning var 6:e år med en
investering på 2-3 mnkr.
Förvaltningen har haft dialog med föreningen och deras medlemsföreningar (Falu BS
Fotboll, Korsnäs IF Fotboll och Slätta SK). Man har diskuterat tre olika alternativ på
fortsatt samarbete:
1. Fotbollsvår avvecklas, Falu kommun löser in anläggningarna och tar över
ansvaret.
2. Samma upplägg som nu med nya bidragstrappor för varje enskild investering.
3. Ett långsiktigt avtal där stödet utbetalas med samma belopp varje år och där
Fotbollsvår finansierar varje investering när den behövs.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
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2015-09-25
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-17.
Förslag till beslut på sammanträdet
Joakim Nissinen (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och yrkar att
nuvarande upplägg behålls.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Joakim Nissinens yrkande och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Folbollsvår i Falun ekonomisk förening

Sammanträdesprotokoll

19 (22)

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 94

Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2015-08-31

KUL0018/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsbokslut per 31 augusti 2015.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och fritidsnämndens del av Falu
kommuns verksamhetsberättelse per 31 augusti 2015.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningens ackumulerade resultat per sista augusti uppgår till ett
underskott på 7,6 mnkr. Prognosen för helåret visar ett underskott på 5,1 mnkr.
Avvikelserna framgår av bilagt delårsbokslut och verksamhetsberättelse.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse per 2015-08-31.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Ledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
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§ 95

Verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och
2018

KUL0016/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan för
2016 med ekonomisk plan för 2017 och 2018 med på sammanträdet föreslagna
ändringar av ordval.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska lämna in en plan med budget för 2016 samt med planering
för verksamheten 2017-2018. Nämnden ska visa hur man avser att ”komma in” i den
ekonomiska ram för perioden som nämnden tilldelades i juni i år.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-17.
Verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan för 2017 och 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande går igenom majoritetens förslag till ändringar av ordval i verksamhetsplanen.
Beslutsgång
Nämnden godkänner förslagen till ändringar av ordval.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen
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§ 96

Redovisning av delegeringsbeslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
förtecknats i protokoll 2015-09-25 § 96.
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
KFN0038/15: Ordförandebeslut 2015-09-14: Svar på motion från Maria Gehlin (FAP),
Stefan Clarström (FAP), Anders Runström (FAP) och Anna Jörgensen (FAP) Öka
kommunens anslag för aktivitetsstöd till ungdomar upp till 20 år.
Bidragsärenden
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2015-09-21.
Personalärenden
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2015-08-21.
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2015-09-21.
________________________________________________________________________
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§ 97

Extra ärende: Regler om förskottsbetalning i samband med
evenemang på Lugnet

KFN0148/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur och fritidsnämnden beslutar att införa regler om förskottsbetalning i
samband med evenemang på Lugnet enligt bilaga 1.
2. Reglerna skall börja gälla från 2015-11-01.
Sammanfattning
Vid några tillfällen under de senaste åren har arrangörer i form av föreningar inte kunnat
betala sina kostnader för hyra av Lugnetanläggningarna. För arrangörer som icke är
föreningar tillämpas alltid principen med förskottsbetalning. Förvaltningen vill nu införa
regler om förskottsbetalning även för föreningar.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-22.
Bilaga 1: Regler för betalning vid arrangemang på de av Lugnets idrottsanläggningar som
ägs av Falu kommun gällande från 2015-11-01.
_________________________________________________________________________

