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Delgivningar, rapporter och information

Beslut
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.
Beslut i kommunfullmäktige
Protokoll från kommunfullmäktige 2016-03-10 § 43 Antagande av Serviceplan 2016-2020.
Beslut i serviceutskottet
Protokoll från verksamhetsutskottet 2016-03-14 § 8 Riktlinjer för feriearbeten.
Protokoll från Falu funktionshinderråd
Protokoll från Falu funktionshinderråds arbetsutskott 2016-03-09.
Protokoll från Falu funktionshinderråds arbetsutskott 2016-03-09.
Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län
Bidrag (7:2) till fornvård vid Falu gruva, Falu stad och kommun.
Bidrag (7:2) till renovering av Creutz hjulhus vid Falu gruva, Falu stad och kommun.
Information om arbetet med den fördjupade översiktsplanen
Per Grundström, stadsarkitekt och Elsa Röing, kommunantikvarie, informerar om det
pågående översiktsplanearbetet. I planen ska kommunen ange den långsiktiga utvecklingen
av användningen av mark och vatten samt hur man avser att tillgodose riksintressena, till
exempel riksintresset för kulturmiljövården. Planarbetet behandlar hur tätorten ska
utvecklas vad gäller ny bostadsbebyggelse, tillgång till grönområden, trafik och parkering,
hänsyn till kulturmiljön och mycket mer. Hur världsarvet kan tas tillvara som
utvecklingsresurs ska också belysas. Ett förslag till fördjupad översiktsplan kommer att gå
ut på remiss i slutet av 2016. Efter bearbetning kommer sedan planförslaget att ställas ut
under hösten 2017 samt att antas av kommunfullmäktige i början av 2018.
Rapport från fadderpolitiker
Birgitta Gradén har lämnat en skriftlig rapport om Sundborns fritidsgård.
Muntlig information från förvaltningens tjänstemän
Information om Å-festen
Per Staffas, evenemangssamordanare, informerar om aktiviteterna på Å-festen 3-11 juni.
Nulägesrapport ny simhall
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen, informerar om planering och tidplan inför den
kommande processen med att ta fram underlag och information till politiker, anställda,
intressenter och medborgare inför kommande beslut om ny simhall.
Nulägesrapport Fritidsgårdar
Anders Björnberg och Stina Eriksson, ungdomssektionen, gör en redovisning av
demokratiprojektet 2013-2015.
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Nulägesrapport Kulturhuset tio 14
Förvaltningschef Pelle Ahnlund informerar att tilldelningsbeslutet om byggande av etapp
ett är klart.
Nulägesrapport bibliotek
Karin Hane, bibliotekschef, informerar att arbete pågår med revidering av biblioteksplanen, bibliotekssystemsupphandling och inköp av bokbuss. Personalen deltar också i
fortbildningsprojektet ”Dela läslust” om läsfrämjande verksamhet.
Besök på bibliotekfilialer
Förvaltningschefen, nämndens ordförande, bibliotekschefen och chefen för
fritidssektionen, har inför förslag till förändring av biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet,
varit i Sundborn, Grycksbo, Sågmyra och Enviken och kommunicerat förslaget samt fört
dialog med ortsborna.
Kurs- och konferensinbjudningar
Inga kurs- och konferensinbjudningar har inkommit sedan senaste sammanträdet.
Övriga frågor
Bertil Eek (M) efterlyser uppgift om årlig kostnadssättning av driften inför byggande av
curlinghall.
Förvaltningschef Pelle Ahnlund svarar på fråga om Stångtjärnsstugan. Falu IF och Falu
kommun har nu kommit överens om köpeskillingen. Förvaltningen återkommer till
nämndens med funktionside´.
_________________________________________________________________________

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

§ 33

6 (15)

Sammanträdesdatum
2016-04-28

Samrådsremiss. Detaljplan för bostäder i
Stabergsviken
KFN0072/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har följande synpunkt på detaljplan för bostäder
vid Stabergsviken:
1. För att byggnaderna ska få en bättre gemensam identitet som
harmonierar med den omgivande tallskogen och smälter in i naturoch kulturmiljön är en rekommendation att bebyggelsens färgskala
regleras i detaljplanen. Färgskalan bör vara lite dovare och ha en bas
i naturliga pigment som ockra (gult), umbra (grågrönt till grönt),
falurött, svart och brunt med mera. Vitt och klara pastellfärger bör
undvikas.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Falu kommun har tagit fram ett förslag till en detaljplan för nya bostäder vid
Stabergsviken. Syftet med detaljplanen är att skapa 25 nya villatomter nära Runn i ett
skogsområde norr om Stabergs småbåtshamn. Aktuella tomter förläggs i ett tidigare
oexploaterat skogsområde. Ett fåtal fritidshus finns i anslutning. Skog bevaras särskilt
mellan tomterna och båthamnen och mot Runn. Detaljplanen har föregåtts av ett
detaljplaneprogram, som antogs av kommunfullmäktige 2012-10-11.
Planområdet ligger ca 500 meter från Knivadalen-Staberg, som utgör riksintresseområde
för kulturmiljövård. Detta område ingår också i Världsarvet Falun. 300 meter sydöst om
planområdet ligger kulturreservatet Stabergs bergsmansgård. Kulturreservatet och
riksintresseområdet/världsarvet sammanfaller delvis i söder. De bostäder som föreslås i
aktuell detaljplan har lokaliserats så långt från kulturreservatet/riksintresset att de inte
bedöms påverkas negativt.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-13.
Samrådshandlingar 2016-02-09.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Samrådsremiss. Detaljplan för bostäder och
skolan i Sundborns centrum
KFN0089/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser att det ur ett kulturhistoriskt perspektiv är olämpligt att
bebygga planområdet mellan Ramsnäsvägen och Skuggarvsvägen. Aktuellt planområde är
en av de fragmentariska ytorna med bevarad odlingsmark som fortfarande finns kvar inne i
Sundborn, och som bidrar till upplevelsen av byns agrara karaktär ur både ett
kulturhistoriskt perspektiv och ett besöksperspektiv. Det är viktigt att denna karaktär
bevaras.
Sammanfattning
Falu kommun har tagit fram förslag till detaljplan som möjliggör utbyggnad av små
flerbostadshus på delar av naturmarken mellan Skuggarvsvägen och Ramsnäsvägen i
centrala Sundborn. Detaljplaneförslaget reglerar även skol- och idrottsområdet norr om
Ramsnäsvägen. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla
miljö som planområdet utgör en del av.
Området för den nya detaljplanen ingår i Världsarvet Falun, som också utgör
riksintresseområde för kulturmiljövården. Sundborn är också utpekat som kulturhistoriskt
värdefullt område i Falu kommuns kulturmiljöprogram Falubygden berättar. Planområdet
ingår således i ett större helhetsområde med höga kulturmiljövärden.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-11.
Samrådshandlingar 2016-03-23.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Förlängning av bibliotekssystemsavtal
KFN0088/16

Beslut
Ärendet utgår.
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Ansökan från Svärdsjö hembygdsförening om
medfinansiering för projektansökan för
"Kulturhistoriskt värdefulla byggnader"
KFN0080/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om extra anslag med
170 000 kr för medfinansiering av takrestaurering på Svärdsjö Gammelgård.
Sammanfattning
Svärdsjö hembygdsförening har sökt medel från Jordbruksverket för takrestaurering vid
Svärdsjö gammelgård. Ansökan från jordbruksverket uppgår till 684 345 kr, men det krävs
offentlig medfinansiering på 170 000 kr, vilket man nu ansökt om från kultur- och
fritidsnämnden. I kultur- och fritidsnämndens budget för bidrag till kulturföreningar finns
inte pengar till denna medfinansiering.
Svärdsjö gammelgård är en uppskattad miljö för mänskliga möten mellan olika åldrar, kön
och kulturer. Den är en viktig knutpunkt i bygden som bidrar till inriktningsmålet i
Folkhälsoprogrammet: trygga, säkra och stimulerande miljöer. Gården är även en mycket
uppskattad kulturhistorisk miljö med rika traditioner.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-.
Ansökan om medfinansiering 2016-03-29.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Svärdsö hembygdsförening
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Bidragsförslag till landstingets kulturinstitutioner
2017
KFN0029/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen fördela bidrag till
länskulturverksamheten år 2017 enligt kultur- och fritidsförvaltningens
förslag, bilaga 1.
Sammanfattning
Kultur och fritidsnämnden ska varje år ge kommunstyrelsen förslag på
fördelning av bidrag till länskulturinstitutionerna för kommande år.
Förvaltningen har gjort ett förslag till fördelning som stämmer överens med
de medel som finns budgeterade för år 2017.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-19.
Bilaga 1. Förslag till fördelning av bidrag till landstingets kulturinstitutioner.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Berörda institutioner
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Bidrag till Kulturföreningen Valhall Ungdomens
hus
KFN0087/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningen Ungdomens Hus Valla med
50 000 kr för kvartal 2 2016.
Sammanfattning
Föreningen Ungdomens Hus Valla hyr sedan december 2009 en lokal på Timmervägen i
Falun. För detta får föreningen ett bidrag med 200 tkr per år från nämnden. Detta regleras
via ett avtal mellan föreningen och nämnden. Avtalet har gått ut och för att föreningen ska
ha möjlighet att behålla sin lokal och fortsätta sin verksamhet behöver man ha fortsatt
bidrag. Förvaltningen föreslår att ett tillfälligt bidrag betalas ut även för andra kvartalet
2016 så att föreningen kan behålla lokalen. En utredning om fortsatt stöd till föreningen
skulle göras under andra kvartalet. Då prioriterades budgetarbetet för 2017. Förvaltningen
vill därför återkomma med förslag på eventuellt fortsatt bidrag från kvartal 3 2016. Medel
att finansiera det föreslagna bidraget finns i kultur- och fritidsnämndens budget för 2016.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-19.
Utgånget avtal mellan Föreningen Valhall Ungdomens hus och kultur- och
ungdomsförvaltningen.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Föreningen Valhall Ungdomens hus
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Periodrapport med prognos för ekonomiska
resultat 2016
KFN0020/16

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner periodrapporten för mars 2016.
2. Kultur- och fritidsnämnden yrkar att få full täckning från kommunstyrelsen för de
kostnader som Svenska Skidspelen medfört under 2016.
Sammanfattning
Per sista mars redovisar kultur- och fritidsnämndens ett underskott på 2,5 mnkr. Periodens
avvikelser framgår av bifogade rapport. För helåret 2016 prognostiseras ett underskott på
2 mnkr.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av punkt 2.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-16.
Bilaga1. Periodrapport mars 2016.
Bilaga 2. Periodrapport mars 2016 per sektion och enhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Åsa Nilser (L) och Bertil Eek (M) föreslår följande tilläggsyrkande till beslutet: Kulturoch fritidsnämnden yrkar att få full täckning från kommunstyrelsen för de kostnader som
Svenska Skidspelen medfört under 2016.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. En enlig nämnd bifaller
ordförandes förslag.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
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Världsarvet Falun - vision och förvaltningsplan
KFN0069/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ber kommunfullmäktige att godkänna Världsarvsrådets vision
och förvaltningsplan för Världsarvet Falun.
Sammanfattning
Som medlem i Världsarvsrådet och förvaltare av en del av Världsarvet Falun bör Falu
kommun godkänna Världsarvsrådets vision och förvaltningsplan för Världsarvet Falun.
För att skydda, bevara och informera om de mest värdefulla kultur- och naturmiljöerna i
världen antog Unesco 1972 Världsarvskonventionen som alla medlemsstater måste följa.
Unesco utser världsarv. År 2001 utsågs Falu gruva, bergsmansbygden kring Falun och
delar av Falu stad till världsarv. Världsarvsrådet i Falun består av en rad parter med olika
uppdrag, resurser och kompetenser, som koordinerar frågor gällande bevarande, skydd,
kulturmiljöarbete, information om och utveckling av Världsarvet Falun. Världsarvsrådet
har antagit en vision och en förvaltningsplan som man är eniga om att arbeta efter.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14.
Vision för Världsarvet Falun.
Förvaltningsplan för Världsarvet Falun.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Världsarvsrådet
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Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
förtecknats i protokoll 2016-03-31 § 41.
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.
Personalärenden
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2016-03-30.
Protokoll samverkan på förvaltningsnivå 2016-04-20.
Bidragsärenden
Punkt- förlust och samarrangemangsbidrag enligt förteckning 2016-04-20.
_________________________________________________________________________
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Fyllnadsval till politisk styrgrupp för förvaltningens
folkhälsoarbete
KFN0068/16

Beslut
Majoriteten meddelar att de väljer Jonas Lennerthson (S), Kenth Carlson (MP) och BrittMarie Ahlenius Romlin (C) att utgöra politisk styrgrupp för arbetet med att arbeta fram nya
former för nämndens stöd till föreningslivet i Falun i enlighet med folkhälsoprogrammet.
Sammanfattning
I samband med att Kultur- och fritidsförvaltningen bildades gav nämnden ett uppdrag till
förvaltningschefen att se över gällande regler och rutiner för bidragsgivning till kultur-,
idrotts- och allmännyttiga föreningar.
Under hösten 2015 antog Kommunfullmäktige ett nytt folkhälsoprogram. I detta program
fastslås att kommunen genom fortsatt samverkan med bland annat föreningsliv ska arbeta
för att skapa jämlika villkor för en god folkhälsa hos Faluns medborgare. Att skapa
förutsättningar för att minska klyftor i hälsa innebär att ge mer stöd till de som idag har en
sämre hälsa. Bland dessa finns socioekonomiskt svaga grupper, grupper med
invandrarbakgrund och äldre.
Nämnden har 2016-03-31 beslutat att utse tre till fem namngivna personer ur nämnden att
utgöra politisk styrgrupp för arbetet med att arbeta fram nya former för nämndens stöd till
föreningslivet i Falun i enlighet med folkhälsoprogrammet. Tre från majoriteten och två
från oppositionen ska ingå i styrgruppen. Oppositionen valde 2016-03-31 Bertil Eek (M)
och Martina Baggström (V). Majoriteten valde att återkomma med sina val av
styrgruppsmedlemmar.
_________________________________________________________________________

