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Delgivningar rapporter och information

Beslut
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.
Beslut i kommunfullmäktige
2016-04-14 § 73 Entledigande av ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
2016-05-03 § 106 Godkännande av kostpolitiskt program.
2016-05-03 § 108 Godkännande av förvaltningsmodell för IT-system
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län
Bidrag till analys av det historiska odlingslandskapet runt Falu stad, Falu kommun.
Information om arbetet med Världsarvet
På 1600-talet var Falu Gruva Sveriges största och modernaste arbetsplats. Verksamheten
lade grunden till det som vi idag kallar det moderna, svenska industrisamhället. År 2001
fick gruvan, staden och bergsmansbygden världsarvsstatus och ska enligt Unesco vårdas
och bevaras för all framtid. Christina Staberg, samordnare för Världsarvet Falun, berättar
om vad världsarv är och vilka möjligheter världsarvsutnämningen innebär för Falun.
Rapport från fadderpolitiker
Birgitta Gradén informerar sitt om besök på Sundborns fritidsgård. Tore Karlsson
informerar om sitt besök på Valhall Ungdomens hus.
Muntlig information från förvaltningens tjänstemän
Nulägesrapport Kulturhuset tio 14
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen, informerar att tilldelningsbeslut
för etapp 1 nu är klart. Start av byggentreprenad beräknas ske i juni 2016. Charlotta
Abrahamsson, projektledare, informerar om hur huset är fysiskt organiserat och hur det är
tänkt att fungera mellan de olika verksamheterna.
Nulägesrapport Fritidsgårdar
Anki Karlström, sektionschef fritidssektionen, informerar att fritidsgårdarna stänger under
sommaren. Kollo anordnas på Hellmansö och har utökats med en vecka. Bidrag har sökts
från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för sommaraktiviteter.
Nulägesrapport bibliotek
Karin Hane, bibliotekschef, informerar att avslutning och utvärdering av politiska
partiernas representation i Demokraticentrum gjorts. En förstudie har inletts i syfte att
undersöka om finns det något biblioteken i Dalarna kan samverka kring för att minska
administrationen. Vidare informerar Karin att bokbussen nu är klar att inredas.
Kurs- och konferensinbjudningar
Inga kurs- och konferensinbjudningar har inkommit sedan senaste sammanträdet.
___________________________________________________________________
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Kommunbidrag till studieförbundens lokala
organisationer 2016
KFN0027/16

Beslut
Bidraget för budgetåret 2016 beviljas med 1 724 tkr enligt bilaga till de studieförbund som
ansökt.
Protokollsanteckning
Åsa Nilser (L) begär en anteckning till protokollet att folkbildningsrådet har nya regler för
utbetalning av bidrag till studieförbund. De nya reglerna gäller från 2016-01-01. Inför
nästa år önskar Åsa Nilser (L) att kultur- och fritidsförvaltningen ser över om de nya
reglerna ska tillämpas inför nästa års utbetalning. Anledningen till detta är att de nya regler
som hänvisas till inför 2016 års utbetalning har upphävts.
Sammanfattning
Bidraget fördelas enligt den fördelningsmodell som antagits av Folkbildningsrådets
styrelse 2011-12-14:
1. 75 procent grundbidrag, vilket fördelas utifrån ett genomsnitt av studieförbundets
relativa andel av de två föregående årens totala anslag.
2. 6 procent förstärkningsbidrag. För deltagare med funktionsnedsättning (4 procent)
samt för deltagare som invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska (2
procent).
3. 19 procent verksamhetsrelaterat bidrag. (14 procent fördelas utifrån den relativa
andelen av antalet studietimmar, 5 procent av bidraget fördelas utifrån den relativa
andelen av antalet unika deltagare i studiecirkel. )
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-03.
Beräkning och fördelning av kommunbidrag 2016.
Inkomna ansökningar från studieförbunden.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Berörda studieorganisationer
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Periodrapport med prognos för ekonomiska
resultat 2016
KFN0020/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner periodrapporten för april 2016.
Protokollsanteckning
Åsa Nilser (L) och Bertil Eek (M) begär en protokollsanteckning att beslutspunkt 2 § 39 i
kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-28 ( Kultur- och fritidsnämnden yrkar att få
full täckning från kommunstyrelsen för de kostnader som Svenska Skidspelen medfört
under 2016) snarast ska verkställas och återrapporteras till nämnden.
Sammanfattning
Per sista april redovisar kultur- och fritidsnämnden ett underskott på 3,8 mnkr. Periodens
avvikelser framgår av bifogade rapport. För helåret 2016 prognostiseras ett underskott på
1,4 mnkr.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-15.
Periodrapport april 2016.
Periodrapport april 2016 per sektion och enhet.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret
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Hemställan till kultur- och fritidsnämnden från
Falupartiets styrelse gällande beslut i kultur- och
fritidsnämnden 2016-03-31 § 25
KFN0104/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden upphäver inte det beslut om antagande av årsplan med budget
2017-2019 som fattades 2016-03-31 och antar förvaltningens svar på skrivelsen som sitt
eget.
Sammanfattning
Falupartiet har i en skrivelse till Kultur- och fritidsnämnden yrkat att nämnden ska
upphäva den del av beslutet om antagande av årsplan som gäller stängning av lokaler för
fritidsgårdar. Falupartiet tycker inte att underlaget för beslutet varit tillräckligt. Efter
kontakt med Falupartiet har förvaltningen fått veta att partiets skrivelse inte är att betrakta
som en formell överklagan utan som ett politiskt inlägg. Förvaltningen har gjort ett förslag
till svar.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Svar på skrivelse från Falupartiet om stängning av lokaler för fritidsverksamhet
Under år 2015 genomfördes på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden en
fritidsgårdsutredning för att ge en presentation av verksamheten, en framtida vision samt
vilket resursbehov som kommer att behövas. Utredningen, som genomfördes av en
utredare kopplad till Fritidsforum, visade bland annat att kommunen har många
fritidsgårdar med låg personaltäthet kvällstid, inga möjligheter till generösa öppettider och
att man har svårt att bedriva en tillräckligt bra och utvecklande verksamhet inom
nuvarande ekonomiska ramar.
Utifrån utredningen tog kultur- och fritidsnämnden 2015-12-17 beslut om att minska
antalet fritidsgårdar från åtta till fem men behålla personalen för att förstärka
personalresurserna på kvarvarande fritidsgårdar.
Den 31 mars 2016 godkände kultur- och fritidsnämnden Årsplan med budget 2017-2019
där det framgår att:
• Förvaltningen ska säga upp fritidsgårdslokalen i Enviken och att en utredning om
att slå ihop fritidsgårdarna Gruvriset och Slätta samt Näs och Norslund men behålla
personalresurserna ska göras (denna utredning har påbörjats och kommer att
redovisas vid nämnden möte i augusti).
• Förvaltningen ska se till att verksamhet på fritidsgårdens i Enviken lokaler drivs
vidare på annat sätt så länge lokalen finns kvar.
• Förvaltningen ska säga upp lokalen Arenan (som de senaste åren haft vikande
besöksantal av högstadie- och gymnasieungdomar). Kulturhuset tio14 kan bli en
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fantastisk möteplats för ungdomar samtidigt som förvaltningen ska försöka skapa
ett nytt mer flexibelt sätt att möta ungdomar.
Förvaltningen ser små möjligheter att behålla små fasta kommundelsbibliotek i
Enviken, Sågmyra, Grycksbo och Sundborn, varför dessa lokaler bör sägas upp. I
dag har dessa bibliotek ett litet öppethållande, minskat besöksantal och vikande
siffror gällande utlåning. På dessa orter kan turer med biblioteksbussen kombineras
med samverkan med exempelvis skolbibliotek, föreningar och andra kulturaktörer.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-17.
Skrivelse från Falupartiets styrelse gällande beslut i kultur- och fritidsnämnden 2016-03-31
§ 25.
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Liljeglöd (V) yrkar bifall till Falupartiets skrivelse.
Jonas Lennerthson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Patrik Liljeglöds förslag och finner
att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Falupartiets styrelse
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Godkännande av tidsplan för arbetet med ny
simhall
KFN0112/16

Beslut
Nämnden antar tidplan för beslut om ombyggnation eller nybygge av simhallen på Lugnet
enligt följande:
1. Nämnden fattar beslut om fritidspolitisk viljeinriktning och beställning av
projektering av simhall på sammanträdet i januari 2017.
2. Nämnden arbetar in ny hyresnivå i årsplanen för perioden 2018-2020 som beslutas
av kommunfullmäktige i juni 2017.
3. Nämnden fattar beslut om beställningens omfattning så att kommunfullmäktige kan
fatta beslut om beställing av simhall på sitt sammanträde i juni 2017.

Sammanfattning
Simhallen på Lugnet har nått slutet på sin tekniska livslängd och måste ersättas av en
ombyggd eller nybyggd simhall. I detta sammanhang måste frågan om vilka funktioner en
ny simhall skall ha under de kommande 40-50 åren aktualiseras och beslutas. För att få bra
underlag för ett beslut om ny simhall måste en väl genomförd dialog ske med Faluns
medborgare. Dialogen skall föras med enskilda medborgare, idrottsföreningar och övriga
intressenter.
För att kunna starta upp projektet och hålla medborgardialog med falubor behöver
nämnden vara tydlig med gällande tidplan. Att inte veta när avgörande beslut kommer att
fattas leder till att förväntningar lätt byggs upp som inte kan hållas.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med ändring av ordal i punkt 1.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-17.
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Liljeglöd (V) föreslår ändring av ordval och förtydligande i beslutspunkt 1.
Beslutsgång
Efter diskussion beslutar en enig nämnd att ändra förvaltningens föreslagna
beslutsformulering: ” Nämnden fattar beslut om fritidspolitisk beställning om simhall ” till
” Nämnden fattar beslut om fritidspolitisk viljeinriktning och beställning av projektering av
simhall”.
_______________________________________________________________________
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Nyttjanderättsavtal mellan Falu kommun och
Svärdsjö IF
KFN0114/16

Beslut
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med Svärdsjö IF om
nyttjanderätt och skötsel av isrink i Svärdsjö.
Sammanfattning
Svärdsjö IF har sedan 2009 ett skötselavtal gällande isrink i Svärdsjö där föreningen sköter
om förvaltningens rink sommar och vintertid mot ersättning från förvaltningen.
Föreningen tänker via bidrag och stöd från andra organisationer finansiera en investering
att lägga en konstgräsmatta i befintlig rink för att på så sätt utveckla rinken till en
åretruntanläggning med möjligheter till bollsporter sommartid. Anläggningen kommer att
kunna användas av föreningen för egen verksamhet och i övrigt blir den en bra tillgång för
skolan i Svärdsjö och som en arena för spontanidrott övriga tider. För att föreningen skall
kunna erhålla bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet behöver de ha ett nyttjanderättsavtal på 10 år.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-17.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Svärdsjö IF
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Ekonomiskt stöd till Falu IF 2016
KFN0113/16

Beslut
1. Ärendet återremitteras.
2. Ärendet behandlas på nästa nämndsammanträde i juni 2016.
Sammanfattning
I ett brev daterat 2016-05-01 inkommer Falu IF med en önskan om avslutande ekonomiskt
stöd för de intäktsbortfall och kostnader som klubben förorsakats med anledning av den
stängda ishallen under säsongen 2015-2016. I ett beslut i dåvarande trafik- och
fritidsnämnden i december 2014 beviljades föreningen stöd för säsongen 2014-2015 med
ett upplägg om dels kontant bidrag samt att föreningen fick nyttja hallen utan kostnad till
en summa om 400 000kr.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-17.
Förslag till beslut på sammanträdet
Åsa Nilser (L), med instämmade av Jan-Olof Montelius (M) och Bertil Eek (M), yrkar
återremiss för ytterligare handläggning och komplettering av beslutsunderlag.
Beslutsgång
Efter en diskussion ställer ordförande frågan om nämnden bifaller förslaget om återremiss
och föreslår själv att ärendet behandlas på nytt på nästa nämndsammanträde. Nämnden
bifaller förlaget.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Falu IF
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Ekonomiskt stöd till Falu curlingklubb 2016
KFN0115/16

Beslut
Nämnden avvaktar med beslut om stöd till Falu Curlingklubb med hänvisning till
kommande beslut om byggande av ny curlinghall.
Sammanfattning
Falu Curlingklubb har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd för de intäktsbortfall
och kostnader som klubben förorsakats med anledning av den stängda curlinghallen under
säsongen 2015-2016. Föreningen har under säsongen bedrivit sin verksamhet i
curlinghallen i Borlänge.
Med anledning av kommande beslut om huruvida Falu kommun skall bygga en ny
curlinghall är det lämpligt att vänta med ersättningsfrågan. Enligt samtal med föreningen
klarar Falu Curlingklubb av sin verksamhet de närmaste månaderna med sitt egna kapital i
föreningen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-17.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Falu Curlingklubb
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Föreningsbidrag övriga ändamål 2016 - beslut maj
KFN0110/16

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar på majsammanträdet endast
bidrag till de föreningar som sökt bidrag för projekt som syftar till
att möjliggöra sommarverksamhet.
2. I övrigt hänskjuts övriga bidrag till junisammanträdet med
anledning av förvaltningens ekonomiska situation.
3. Bidragen fördelas enligt följande:

Korsnäs IF Fotboll
Slätta SK
Svärdsjö IF

94300 kr
13300 kr
105000 kr

Sammanfattning
I kultur- och fritidsnämndens normer för föreningsbidrag finns bidragstypen ”Övriga
ändamål”. Nämnden avsätter årligen en mindre del av det totala bidragskontot till nämnda
bidragstyp till förfogande för speciella ändamål som inte täcks av normerade bidrag.
I 2016 års budget finns 1 295kkr avsatta som fria medel för Övriga
ändamål. Inom Övriga ändamål finns också avsatt totalt 3 349kkr för
utpekade insatser såsom stöd till fotbolls- och ridverksamhet samt till
delfinansiering av bystugeprojekt med stöd från Boverket.
Vårens ansökningsomgång har resulterat i sexton ansökningar om totalt
1 774 225 kr.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-17.
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Liljeglöd (V) föreslår att formuleringen ”möjliggöra fotbollsverksamhet” ändras till
”möjliggöra sommarverksamhet”.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller förslaget till ändring av formulering och
finner att nämnden bifaller förslaget.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Berörda föreningar
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Verksamhetsbidrag till kommundelarnas
intresseföreningar
KFN0109/16

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunstyrelsen utökar nämndens ram från och
med år 2017 med 175 tkr för bidrag till kommundelarnas intresseföreningar.
2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen överföring av 175 tkr för år
2016 för bidrag till kommundelarnas intresseföreningar.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att införa ett årligt verksamhetsbidrag till kommundelarnas
intresseföreningar. Bidraget är på 25 tkr för var och en av de sju intresseföreningarna
Aspeboda intresseförening, Bjursås Sockenråd, Envikens intresseförening, Grycksbo
Byaråd, Svärdsjö intresseförening, Sundborns Sockenråd och Vika intresseförening.
Kommunstyrelsen, som finansierar bidraget, har begärt att kultur- och fritidsförvaltningen
ska hantera utbetalningen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-17.
Protokoll kommunstyrelsen 2015-03-03 § 42. Införande av verksamhetsbidrag till
kommundelarnas intresseföreningar. Diarienummer KS0716/14.
________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
förtecknats i protokoll 2016-05-26 § 53.
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
Beslut tagna på delegation av förvaltningschefen:
Avskrivning av fordringar december 2015.
Avskrivning av fordringar februari 2016.
Avskrivning av fordringar mars 2016.
Personalärenden
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2016-05-18.
Bidragsärenden
Punkt- förlust och samarrangemangsbidrag enligt förteckning 2016-05-18.
_________________________________________________________________________

