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§ 98

Delgivningar, rapporter och information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.
Beslut i kommunfullmäktige
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-09-10 § 183 Antagande av Tillväxtprogrammet
2020.
Protokoll från kommunfullmäktige 2015-09-10 § 184 Antagande av Folkhälsoprogrammet
2020.
Protokoll från kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-09-17 § 79 Uppdrag att se över
ägardirektiv till Lugnet i Falun AB och översyn av reglemente för kultur- och
fritidsnämnden.
Protokoll från kommunala handikapprådet
Protokoll KHR 2015-09-23.
Information från förvaltningens tjänstemän
Tomas Jons, enhetschef fritidsenheten Lugnet och Henrik Belin, LUFAB, informerar det
kommande arbetet med att ta fram beställning av ny simhall. De gör en genomgång av mål
och initiala frågeställningar samt förhör sig om nämndens behov av kompetensutveckling.
Målet är att ge politiken möjlighet att prioritera/agera i ett tidigt skede så att projektet kan
genomföras effektivt.
Anki Karlström, sektionschef ungdomssektionen, Anders Björnberg enhetschef centrum
och Erika Logren, enhetschef landsbygd, presenterar verksamheten och informerar om sitt
uppdrag.
Vägledningsdiskussion – fritidsgårdsutredning
Nämnden för en vägledningsdiskussion inför kommande beslut utifrån vad som kommit
fram i Fritidsgårdsutredning 2015.
Fadderpolitikeruppdragets innehåll
Sedan tidigare finns en beskrivning som gällde för kultur- och ungdomsförvaltningens
fadderpolitiker till fritidsgårdsverksamheten. Vad som ska gälla för kultur- och
fritidsnämndens ska diskuteras vidare och förvaltningen tar fram ett förslag till beslut.
Rapport från SKL:s kulturkonferens Öppet samhälle
Flyttas till nästa sammanträde.
Kurs- och konferensinbjudningar
Inbjudan till konferensen Badanläggningar 2016.
_________________________________________________________________________
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§ 99

Samverkansavtal med Fotbollsvår ekonomisk förening

KFN0144/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram ett avtal med
ekonomiska föreningen Fotbollsvår med innehåll och utformande enligt
förvaltningens förslag.
2. Syftet med avtalet ska vara att reglera drift, underhåll och investeringar gällande
konstgräsplaner i Falun. Under punkt 4 i förvaltningens förslag till utformande av
avtalet läggs till att samrådsgruppen ska träffas minst en gång per år.
3. Kultur- och fritidsnämnden ger ordföranden i uppdrag att godkänna förslaget till
avtal för nämndens räkning och skicka det vidare till kommunfullmäktige för
beslut.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Joakim Nissinen (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
” Jag yrkar avslag på att man skall skriva ett avtal på 10 + 15 år 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 yrkar att ett oförändrat upplägg, med nya bidragstrappor för varje enskild investering är
en mer rättvis gång att gå”
Sammanfattning
Vid sammanträdet 2015-09-25 § 93 beslutade kultur och fritidsnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett avtal med föreningen Fotbollsvår där avsikten är
att långsiktigt skapa ekonomiska förutsättningar för Fotbollsvår att finansiera
ändamålsenliga anläggningar för fotbollsverksamhet i Falun. Förvaltningen har gjort ett
förslag till innehåll i detta avtal.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av beslutspunkt 2.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-20.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Åsa Nilser (FP) yrkar att det i avtalet framgår hur ofta samråd mellan Falu kommun och
Fotbollsvår om fördelning av tider på konstgräsplanerna ska ske.
Åsa Nilser (FP) yrkar följande förtydligande: Syftet med avtalet ska vara att reglera drift,
underhåll och investeringar gällande konstgräsplaner i Falun.
Joakim Nissinen (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och yrkar att ett
oförändrat upplägg med nya bidragstrappor för varje enskild investering behålls.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag med Åsa Nilsers tilläggsyrkanden mot Joakim
Nissinens förslag och finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med
föreslagna tilläggsyrkanden.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

7 (14)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-10-29

§ 100

Information och diskussion inför kommande beslut om
kulturpriser och kulturstipendium 2015

Sammanfattning
Sara M Hedström, enhetschef allmänkultur presenterar de nomineringar som inkommit till
kulturpristagare och kulturstipendiat 2015. Beslut tas vid nämndens sammanträde i
november.
_________________________________________________________________________
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§ 101

Samrådsremiss: Detaljplan för bostäder vid
Svärdsjögatan/Trotzgatan

KFN0157/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden har följande synpunkt på detaljplan för bostäder vid
Svärdsjögatan/Trotzgatan:
Plankartan bör kompletteras med bestämmelse om balkongers placering och utformning
mot gata.
Sammanfattning/Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun har tagit fram förslag till en
ny detaljplan gällande Trumbäcken 16, i korsningen Svärdsjögatan/Trotzgatan.
Detaljplanen gör det möjligt att bygga ca 30-40 bostadslägenheter i byggnader som
placeras ut mot de omgivande gatorna samt som gårdshus inne i kvarteret. Planen gör det
också möjligt att anlägga ett parkeringsgarage i markplan eller källarvåning. Den befintliga
byggnaden i korsningen, det så kallade Hotell Kåre, är av kulturhistoriskt intresse och
detaljplanen reglerar hur byggnadens värden ska bevaras.
Planområdet gränsar till riksintresseområde för kulturmiljö, liksom till Världsarvet Falun,
men ingår inte i dessa utpekade miljöer. Hotell Kåre är bedömd som byggnad av stort
kulturhistoriskt värde i Falu kommuns bevarandeplan för innerstaden, och byggnaden har i
gällande detaljplan försetts med skyddsbestämmelse som anger att ändring av byggnaden
inte får förvanska dess kulturhistoriska värden. Gällande detaljplan anger även att
tillkommande bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till områdets egenart.
Dessutom ingår området i RAÄ:s fornlämning Falun 68:1, som är ett fast
fornlämningsområde av stadslagertyp.
Förvaltningens bedömning/Konsekvenser
Den aktuella fastigheten är idag i huvudsak obebyggd, förutom Hotell Kåre i korsningen
Svärdsjögatan/Trotzgatan, och bryter därmed den i övrigt sammanhållna bebyggelsen i
stadsmiljön. Det är därför positivt att tomten bebyggs, så att miljön binds ihop. Det är dock
mycket viktigt att den tillkommande bebyggelsen anpassas till såväl helhetsmiljön som till
det kulturhistoriskt värdefulla Hotell Kåre. Det aktuella detaljplaneförslaget hanterar i
huvudsak detta på ett bra sätt, genom att tillkommande byggnader anpassas i höjd och
volym till Hotell Kåre, samt att man ställer krav på fasadmaterial och färgsättning, som
anpassas till helhetsmiljön. Hotell Kåres kulturhistoriska värden säkerställs genom
skyddsbestämmelse ”q” som anger att ändring av byggnaden inte får påverka dess
kulturhistoriska värden, och att i planbeskrivningen angivna karaktärsdrag och detaljer
särskilt ska beaktas. Byggnaden får inte förses med balkonger eller takkupor. Byggnaden
får inte heller rivas.
Fastigheten är bullerutsatt och man gör en bedömning att balkonger i huvudsak skall
placeras mot gården för att skapa tysta miljöer. Även ur kulturhistorisk synpunkt är detta
att föredra. För gatumiljön bör man följa det balkongmönster som redan finns i

Sammanträdesprotokoll

9 (14)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-10-29
närområdet. På fastigheten Lagmannen 6 norr om kvartetet Trumbäcken, finns indragna
balkonger med lätt utskjutande fronter mot Trotzgatan, och i samma kvarter har
byggnaderna längs Svärdsjögatan balkonger som är förhållandevis glest placerade över
fasad och försedda med lätta smidesräcken. Detta är en utformning som skulle fungera
även på tillkommande bebyggelse. Detaljplanen bör därmed förses med en bestämmelse
som reglerar balkongers utformning och placering mot gata, så att höga krav kan ställas på
balkongutformning i samband med kommande bygglov.
Med ovanstående tillägg kan detaljplan för Svärdsjögatan/Trotzgatan godkännas ur
kulturhistorisk synpunkt.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar Detaljplan för bostäder vid Svärdsjögatan/Trotzgatan.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-06.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 102

Remiss till kultur- och fritidsnämnden angående
medborgarförslag Bygg en Amfiteater i Falun

KFN0149/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett nytt kulturhus ska skapas och att det
finns en nyrenoverad scenvagn som kan fylla en stor del av förslagsställarnas önskemål.

Sammanfattning/Bakgrund
Falun är Dalarnas kulturstad och blev utsedd till årets kulturkommun i Sverige 2015 tack
vare att man under många år satsat på kultur för alla. Förslagsställarnas förslag bygger på
att ytterligare stärka Falun som kulturstad genom att bygga en amfiteater i östra delen
placerad i det område som kallas för ”nya Vasaparken”. Där finns sluttande gräsytor för
sittplatser där bänkar kan byggas. Tillgänglighet för funktionshindrade önskas samt fasta
WC- installationer, grillplatser samt yta för fika och matförsäljning. Ytan skall enkelt
kunna stängslas in och förses med ljud som koncentreras till detta område. Parkeringar
finns på promenadavstånd.
Förvaltningens remissvar
Förslagsställarnas förslag är i grunden bra men förvaltningen tycker att behovet av fasta
och mobila scener i centrala Falun redan är väl tillgodosett. Falu kommun har sedan 2013
ett pågående projekt med ett centrum för kultur i Kulturhus tio14, f d Folkets Hus. Folkets
Hus köptes in för detta ändamål den 1/4 2014. Detta hus ligger placerat med direkt närhet
till centrum samt Faluns nya resecentrum. Huset omges av gräsytor, har Dalateatern i
samma hus, närhet till Faluån (Å-rummet) samt närliggande parkeringsplatser och Tiskenparkeringen.
Projektet Kulturhuset tio14 omfattar en inomhusyta på 3500 kvm med publika ytor för
musik, teater och kulturella möten mellan generationer, amatörer och professionella inom
alla estetiska områden. En pedagogisk verksamhet knyts till detta, Kulturskolan. Även
studieförbund och föreningar kommer att nyttja dessa lokaler. Projektets omfattning har
med Stora scenen utökats ytterligare med ca 2000 kvm, vilka redan idag används och
utvecklas. Dessutom finns Lugnet med dess flyttbara faciliteter, till exempel den scenvagn
som finns där. Denna vagn renoveras för tillfället och kommer redan under sommaren
2016 att användas inom Kulturhuset tio14:s område för Grannyfestivalen, och i andra
områden runt Falun som bedöms möjliga.
De ovan beskrivna faciliteterna för scenisk konst bedöms svara upp mot det som
förslagställarna önskar och förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag
Motion: Bygg en amfiteater i Falun.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-20.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen
Förslagsställarna
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§ 103

Falu kommuns bidrag till Region Dalarnas
strategidokument "Dalarna-Sveriges bästa ungdomsregion"

KFN0158/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt bidrag till projektet Dalarna- Sveriges bästa
ungdomsregion till Kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Region Dalarna i samarbete med Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner har i en
avsiktsförklaring beskrivit hur man tänker arbeta för att Dalarna ska bli Sveriges bästa
ungdomsregion. Kommunstyrelsen ska ge en sammanfattning över Falu kommuns insats.
Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett förslag på hur kultur- och fritid ska bidra till
detta.
Beslutsunderlag
Region Dalarnas strategidokument: Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-20.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen
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§ 104

Övergripande organisation av kultur- och
fritidsförvaltningen från 2015-11-01

KFN0135/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till smärre förändringar i
titulaturen inom förvaltningens organisation att gälla från 1 november 2015.
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över hantering och rutiner för föreningsstöd samt
reglementet för bidrag till föreningar så att en samordning av de olika bidragsarterna
och av ansökningsförfarandet sker. I översynen ingår även att stimulera föreningslivet
till mer samarbete med den öppna fritidsverksamheten på fritidsgårdarna.
3. Kultur- och fritidsnämnden ger sitt presidium i uppdrag att vara styrgrupp för
utvecklingen av Slätta som kommundelsverksamhet.
Sammanfattning
Från 1 januari 2015 ingår, förutom före detta kultur- och ungdomsförvaltningen, även
Fritidsenheten, Slättaenheten och en del administrativa resurser från före detta trafik- och
fritidsförvaltningen i den nya kultur- och fritidsförvaltningen. För att anpassa titulaturen
inom organisationen så att alla delar har samma nomenklatur behövs några mindre
justeringar. Förvaltningen har gjort ett förslag som föreslås gälla från 1 november 2015.
Förvaltningens förslag bygger på att göra en enkel och naturlig organisation som på bästa
sätt stödjer nämndens uppdrag att samla verksamheter kring den fria tiden och att
medverka till ett rikare liv för medborgare och besökare i Falun. Det är också viktigt att de
olika sektionerna via förvaltningens ledningsgrupp uppmuntras att samverka kring olika
projekt och verksamheter. Anpassning har gjorts så att lika nivåer i organisationen ska få
lika namn.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-16.
Organisationsschema för kultur- och fritidsförvaltningen.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Kommunstyrelsen
Berörda arbetstagarorganisationer
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§

105 Redovisning av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
förtecknats i protokoll 2015-10-29 § 105.
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.
Delegationsbeslut
Protokoll namnkommittén 2015-05-06.
Bidragsärenden
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2015-10-26.
Personalärenden
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2015-10-19.
_________________________________________________________________________

