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Kultur- och fritidsnämnden
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2015-06-17

§ 62 Delgivningar, rapporter och information
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
Beslut i kommunfullmäktige
2015-05-07 § 106 Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Beslut i kommunfullmäktige
2015-05-07 § 107 Årsredovisning för Falu kommun 2014.
Beslut i kommunfullmäktige
2015-05-07 § 116 Ansökan om bidrag ur stiftelsen Samfond K1 2015.
Beslut i kommunfullmäktige
2015-05-07 § 121 Svar på motion från Patrik Andersson (V), Daniel Riazat (V) och Kicki
Stoor (V) Låt anställda i kommunen ge blod på betald arbetstid.
Beslut i kommunfullmäktige
2015-05-07 § 133 Entledigande som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt
fyllnadsval.
Beslut i verksamhetsutskottet
015-05-26 § 34 Uppföljning av integrationspolitiska programmet 2015.
Beslut i socialnämnden
2015-05-20 § 92 Svar till Kultur- och fritidsnämnden angående uppsägning av
fritidsgårdar.
Protokoll Kommunala handikapprådet
KHR arbetsutskott 2015-06-03.
Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket
Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket angående anvisningar av
ensamkommande barn.
Redovisning av bisysslor på kultur och fritidsförvaltningen 2014
Redovisas i pärm på sammanträdet.
Information från LUFAB (Lugnet i Falun AB)
Liselotte Jonsson, VD och Bengt Gustafsson, styrelseordförande informerar om bolaget
och sitt utvecklingsuppdrag.
Information om ishallen, Lugnet
Tomas Jons, enhetschef fritidsenheten, informerar om nuläget gällande ishallen.
Upphandlingsprocessen går enligt plan Två anbud har inkommit. Tilldelning har skett och
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-06-17
anbudssumman ligger inom budget. Tid för överklagan går ut 2015-06-26.
Kurs- och konferensinbjudningar
Seminarium Falu Demokratidag, Högskolan Dalarna, 9 september 2015.
Konferens: Framtidens friluftskommun 2015, Stockholm, 11-12 november 2015.
Övrig information
Inbjudan från fritidsnämnden i Borlänge till Liljans herrgård 10 augusti 2015.
Birgitta Gradén (S) informerar att hon på kommunala handikapprådet kommit i kontakt
med riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Birgitta uppmanar fadderpolitikerna på
fritidsgårdarna att ta upp med gårdsföreståndarna hur man jobbar med ungdomar med
denna problematik.
Leif Öskog (S) meddelar att han kommer att redovisa sina intryck från seminariet ”Ska
kommunerna fortsätta äga och driva idrottsanläggningar?” på nämndens heldag den 27
augusti.
_________________________________________________________________________
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§ 63

Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2015

KUL0019/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner periodrapport för maj 2015.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningens ackumulerade resultat per sista maj uppgår till ett
underskott på 6,1 mnkr. Prognosen för helåret visar ett underskott på 2,2 mnkr.
Avvikelserna framgår av bilagd periodrapport.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Periodrapport kultur- och fritidsförvaltningen maj 2015.
Periodrapport maj 2015 per sektion/enhet.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
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§ 64

Igångsättning av investeringsbudget avseende inredning
för Kulturhuset tio14, 2015

KFN0106/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden begär kommunstyrelsen besluta om
igångsättning av investeringen för Kulturhuset tio14:s inredningsbudget för
år 2015. (3 miljoner kronor)
Sammanfattning
Investeringsbudgeten för Kulturhuset tio14 för inredning är beslutad av KS och
är på 3 mnkr för år 2015. Dessutom finns i verksamhetplanen 2 mnkr för år
2016 och 2 mnkr för år 2017.
Ett igångsättningsbeslut behövs av kommunstyrelsen på summor
överstigande 2 mnkr. Denna budget avser endast inredning och har alltså
inget att göra med själva byggbudgeten som budgeteras av
kommunstyrelsen och dess serviceutskott.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Investeringsbudget för Kulturhuset tio14.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 65

Samrådsremiss: Detaljplan för bostäder i del av kvarteret
Teatern

KFN0094/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden har följande synpunkter på detaljplan för
bostäder i del av kvarteret Teatern:
1. Plankartan bör kompletteras med bestämmelse om fasadmaterial.
Byggnader inom planområdet ska uppföras med putsad fasad.
2. Plankartan bör kompletteras med bestämmelse om balkongers
placering och utformning. Balkonger bör i första hand placeras in
mot gård. Balkong mot gata ska vara indragen med balkongfront i
fasadliv.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun har tagit fram
ett förslag till detaljplan som möjliggör utveckling med bostäder, kontor och
butiker inom delar av kvarteret Teatern i centrala Falun. Detaljplanen gör
det möjligt att bygga 75-80 lägenheter i byggnader som placeras med
fasader mot gatan, så att en innergård med lugnare och tystare miljö bildas.
Planen reglerar byggandshöjder och viss utformning, så att den nya
bebyggelsen ska passa in i omkringliggande kvarter och överensstämma
med övriga stadsdelen och världsarvsmiljön runt gruvan.
Planområdet utgör riksintresse för kulturmiljövården och är en del av
Världsarvet Falun. Dessutom ingår området i RAÄ:s fornlämning Falun
68:1, som är ett fast fornlämningsområde av stadslagertyp.
Beslutsunderlag
Samrådshandlingar detaljplan för bostäder i del av kvarteret Teatern.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-21.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 66

Ansökan om bidrag till ett handikappanpassat
utegym/hinderbana

KFN0100/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar, under förutsättning att Borlänge kommun ställer upp
med samma summa samt under förutsättning att projektet blir av, bidrag till Dalarnas
handikappidrottsförbund med 30 000 kronor för utegym och hinderbana.
Sammanfattning
Handikappförbundet har ansökt om 30 000 kronor för att göra en hinderbana med ett
utegym i anslutning till Liljans Herrgård. Man har ansökt om lika mycket från Borlänge
kommun. Man har dessutom frågat om någon av kommunerna kan vara huvudman för
projektet att anlägga banan och gymmet.
Detta projekt är en bra folkhälsosatsning och bör stödjas även om en satsning på ett idrottsoch träningscentrum planeras i Slätta/Stångtjärn. Liljans Herrgård används både av
invånare från Falun och från Borlänge. Det är därför angeläget att båda kommunerna
ställer upp och stödjer satsningar på verksamheten där. Att vara huvudman för detta projekt
skulle vara en sämre lösning än att ge ett ekonomiskt bidrag. Borlänge kommun har
meddelat att man är beredd att stödja projektet med 30 000 kronor. Under förutsättning att
detta sker bör nämnden bevilja bidrag till förbundet.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2015-06-05.
Ansökan från Dalarnas Handikappidrottsförbund.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Dalarnas Handikappidrottsförbund
Fritidsnämnden, Borlänge kommun
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§ 67

Avtal med Falu IF angående driftstöd tälthall

KFN0001/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att teckna
avtal med Falu IF om driftbidrag för övertäckning av uterink med
74 250 kronor per månad i två år från 2015-02-15.
2. I avtalet med Falu IF ska föreningen ges tillgång till tränings- och
matchtider utöver den fördelning som gäller mellan de i Falun
verksamma isföreningarna.
Reservation
Joakim Nissinen (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet: ”Jag reserverar mig
emot beslutet att i avtalet med Falu IF skall föreningen ges tillgång till träningsoch matchtider utöver den fördelningen som gäller mellan de i Falun verksamma
isföreningar. Jag yrkade på att den fördelning mellan klubbarna som finns nu är
mer rättvist och skall gälla och ingen särskild fördelning till Falu IF.”
Sammanfattning
Fastighetsägaren på Lugnet, LUFAB har beslutat att stänga Lugnets ishall
på grund av dålig inomhusmiljö. Det betydde att ungdomar och vuxna i
ishockey- och konståknings- och bandyföreningar var utan möjlighet att
bedriva sin verksamhet inomhus. Falu IF har i samråd med LUFAB och
kultur- och fritidsförvaltningen genomfört en övertäckning av den befintliga
uterinken på Lugnet. Övertäckningen är endast ett skydd för väder och vind
och den provisoriska ”hallen” får alltså ingen värme. Detta medför dock att
uterinken kommer att kunna nyttjas längre på säsongen och att kostnaderna
för att göra is blir mindre. Den tillfälliga lösningen är i första hand tänkt att
fungera under två år under tiden en mer permanent lösning ordnas. För att
klara av att finansiera denna övertäckning behöver föreningen ett driftbidrag
under två år med 74 250 kr per månad. Som en kompensation för sitt
engagemang i denna fråga vill föreningen ha något större tillgång till istider
på uterinken än de i normala fall får via fastslagna fördelningsprinciper.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-09.
Förslag till beslut på sammanträdet
Åsa Nilser (FP): Beslutspunkt 1: Startdatum skall framgå.
Joakim Nissinen (V): Beslutspunkt 2: Den fördelning mellan klubbarna som finns nu är
mer rättvist och skall gälla och ingen särskild fördelning till Falu IF.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller Åsa Nilsers förslag om tillägg till beslutspunkt 1.
Nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer föreliggande förslag till beslut i beslutspunkt 2 mot Joakim Nissinens
förslag och finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.
Yttrande utan särskilt yrkande
Åsa Nilser (FP) yttrar sig utan särskilt yrkande att presidiet borde ha regelbundna träffar
med LUFAB:s styrelse för diskussion och uppdatering av information.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Falu IK
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§ 68

Svar på remiss angående Resepolicy och Riktlinjer

KFN0099/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.
Sammanfattning
Nuvarande Resepolicy med tillhörande Riktlinjer är från 2006 och är inaktuell i och med
att riktlinjerna innehåller mycket detaljerade tekniska krav och beskrivningar. Den tekniska
utvecklingen och därmed myndigheternas kontinuerligt förändrade krav gör att förslaget
till nya riktlinjer är utformat för att hålla sin aktualitet för en längre tid.
Förändringarna är så marginella att de knappast påverkar den dagliga verksamheten i
förvaltningarna.
För att underlätta val av resa i enlighet med resepolicyn tillhandahåller kommunen en
resvalsportal för sökning av lämplig cykelväg, buss- och tågtider, bokning av cykel- och
bilpoolsbilar etc. Ambitionen är att det skall vara lätt att göra rätt.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Förvaltningens förslag till remissvar
Förslaget till resepolicy är enkelt och klart utformat och bygger på att resor i tjänsten ska
planeras så att de görs så kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert som möjligt. Det är
även bra att policyn ger möjlighet att väga kostnad för resan mot kravet på effektivitet i
verksamheten.
I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på policyn och vill tillstyrka förslaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-04.
Remisshandlingar Resepolicy med tillhörande riktlinjer, Falu kommun.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ledningsförvaltningens personalkontor
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§ 69

Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström
(FAP) Anders Runström (FAP) Anna Jörgensen (FAP) Öka
kommunens anslag för aktivitetsstöd till ungdomar upp till
20 år

KFN0038/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen:
Motionen är besvarad med hänvisning till lämnat remissvar.
Sammanfattning
Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP) Anders Runström (FAP) Anna Jörgensen
(FAP) har i två motioner skrivit angående regler för bidrag till föreningar i Falun. De
handlar dels om att sätta upp regler för hur föreningarna skall planera och följa upp sin
verksamhet med avseende på ekonomi och dels att kommunens bidrag inom ”Utmärkt
förening” ökas från 1 636 tkr till 4 636 tkr. Ärendet har remitterats till kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Förvaltningens förslag till remissvar
Som en konsekvens av Falu kommuns folkhälsoprogram behöver kultur- och
fritidsnämnden arbeta igenom sina regler för bidrag till föreningar så att bidragen tydligare
pekar mot de mål och syften som anges i programmet. Detta arbete borde genomföras
under 2016 så att nämnden kan fatta beslut och meddela givna förutsättningar för
föreningslivet inför 2018.
I detta arbete med nya bidragsregler måste alla olika aspekter på bidragens utformning och
storlek tillvaratas och värderas. Frågan om bidragens totala storlek och deras inbördes
fördelning mellan till exempel anläggning och verksamhet kommer att vara central i detta
arbete. Likaså kommer frågor kring vilka krav och kriterier som nämnden sätter upp för att
en förening skall vara bidragsberättigad med nödvändighet ställas och svaras på.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-04.
Motion: Öka kommunens anslag för aktivitetsstöd till ungdomar upp till 20 år.
Motion: Bascertifiera kommunens föreningar i ekonomi och föreningskunskap.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 70

Svar på motion från Maria Gehlin (FAP), Anders Runström
(FAP), Anna Jörgensen (FAP) och Stefan Clarström (FAP)
Basceritifiera kommunens föreningar i ekonomi och
föreningskunskap

KFN0039/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen:
Motionen är besvarad med hänvisning till lämnat remissvar.
Sammanfattning
Maria Gehlin (FAP) Stefan Clarström (FAP) Anders Runström (FAP) Anna Jörgensen
(FAP) har i två motioner skrivit angående regler för bidrag till föreningar i Falun. De
handlar dels om att sätta upp regler för hur föreningarna skall planera och följa upp sin
verksamhet med avseende på ekonomi och dels att kommunens bidrag inom ”Utmärkt
förening” ökas från 1 636 tkr till 4 636 tkr. Ärendet har remitterats till kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Förvaltningens förslag till remissvar
Som en konsekvens av Falu kommuns folkhälsoprogram behöver kultur- och
fritidsnämnden arbeta igenom sina regler för bidrag till föreningar så att bidragen tydligare
pekar mot de mål och syften som anges i programmet. Detta arbete borde genomföras
under 2016 så att nämnden kan fatta beslut och meddela givna förutsättningar för
föreningslivet inför 2018.
I detta arbete med nya bidragsregler måste alla olika aspekter på bidragens utformning och
storlek tillvaratas och värderas. Frågan om bidragens totala storlek och deras inbördes
fördelning mellan till exempel anläggning och verksamhet kommer att vara central i detta
arbete. Likaså kommer frågor kring vilka krav och kriterier som nämnden sätter upp för att
en förening skall vara bidragsberättigad med nödvändighet ställas och svaras på.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-04.
Motion: Öka kommunens anslag för aktivitetsstöd till ungdomar upp till 20 år.
Motion: Bascertifiera kommunens föreningar i ekonomi och föreningskunskap.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
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§ 71

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 antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.
Sammanfattning
Åsa Nilser (FP) vill i en motion till kommunfullmäktige 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 vem i den kommunala organisationen som
kan stötta och hjälpa föreningen. Ärendet har remitterats till kultur-och fritidsnämnden.
Förvaltningens förslag till remissvar
Informationen till föreningslivet kan bli tydligare och bättre än idag. Informationen på Falu
kommuns hemsida där man riktar sig till föreningslivet kan lyftas fram på ett bättre sätt än
idag. En översyn av informationen till föreningarna och utformningen av hemsidan bör
göras. Förvaltningen vill dessutom återkomma med förslag på en samordnad organisation
för hantering av föreningsstöd samt göra en översyn av reglementet för föreningsbidrag.
En funktion som föreningslots skulle för flera föreningar vara ett gott stöd. En sådan
föreningslots måste dock ha den tydliga lotsande rollen och inte ta över frågor och ansvar
från handläggare och politiker.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-08.
Motion från Åsa Nilser (FP): En väg in princip för föreningslivet i Falu
kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Linnea Risinger (MP): Ändra beslutsformuleringen från: Kultur- och fritidsnämnden antar
förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget och föreslår att kommunstyrelsen därmed
anser motionen besvarad till: Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till
remissvar som sitt eget.
Åsa Nilser (FP): Föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
Linnea Risingers förslag.
Omröstning begärs. Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst för Linnea Risingers förslag. Nej-röst för Åsa Nilsers förslag.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-06-17
Omröstningsresultat
Ja-röst: Staffan Nilsson (S), Jonas Lennerthson (S), Sofie Eriksson (S),
Birgitta Gradén (S), Britt-Marie Ahlenius Romlin (C), Linnea Risinger
(MP), Joakim Nissinen (V)
Nej-röst: Bertil Eek (M), Jan-Olof Montelius (M), Kerstin Wåghäll (M),
Åsa Nilser (FP)
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden att
bifalla Linnea Risingers förslag.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-06-17

§ 72

Redovisning av delegeringsbeslut. Redovisas i pärm på
sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
förtecknats i protokoll 2015-06-17 § 72.
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
KFN0078/15: Ordförandebeslut 2015-04-28: Samrådsremiss: Ändring av detaljplaner för
fastigheter i kvarteret Daljunkaren och Hyttkammaren.
KUL0020/15: Beslut förvaltningschef 2015-06-08. Avskrivning av fordringar.
Bidragsärenden
Punkt och förlustbidrag enligt förteckning 2015-06-10.
Personalärenden
KFN0078/15: Delegationsbeslut förvaltningschef: 2015-04-28: Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter sektionschef inom kultur- och fritidsförvaltningen med åtföljande
ansvar för arbetsmiljö samt delegation av ansvarsuppgifter som brandskyddssamordnare
inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Samverkansprotokoll 2015-05-19.
Samverkansprotokoll 2015-06-15.
_________________________________________________________________________
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-06-17

§ 73

Rättelse - Bidragsförslag till landstingets kulturinstitutioner
2016

KUL0028/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden förselår att kommunstyrelsen beviljar bidrag till Musik i
Dalarna för år 2016 med 1 077 tkr.
Sammanfattning
Vid nämnden sammanträde i maj beslutades föreslå kommunstyrelsen bevilja bidrag till
länskulturinstitutionerna. Nivåerna på förslagen till bidrag baserar sig på det förslag till
verksamhetsplan för 2016 – 17 som kommunfullmäktige antagit i november 2014.
När nämnden fattade beslut hade det blivit ett skrivfel i underlaget. Det belopp som står i
verksamhetplanen för bidrag till Musik i Dalarna för år 2016 är 1 077 tkr.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Utdrag ur av kommunfullmäktige antagen budget för 2015 med verksamhetsplan.
2016-17.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Musik i Dalarna

