1 (16)

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-05-21
________________________________________________________________________
Plats och tid Swedenborg kl. 08:15 - 11:55
Beslutande

S
MP
FP
S
S
S
C
M
M
M
V

Staffan Nilsson, ordförande
Wanja Kaufmann, ersättare för Linnea Risinger (MP)
Åsa Nilser, 2:e vice ordförande
Jonas Lennerthson
Sofie Eriksson
Birgitta Gradén
Britt-Marie Ahlenius Romlin
Bertil Eek
Jan-Olof Montelius
Kerstin Wåghäll
Martina Baggström, ersättare för Joakim Nissinen (V)

Utses att justera

Jan-Olof Montelius

Justeringsdag

2015-05-26

Justerade paragrafer

52-61

Underskrifter
Sekreterare……………………………………………………………….
Elisabet Wixby
Ordförande……………………………………………………………….
Staffan Nilsson
Justerande.……………………………………………………………….
Jan-Olof Montelius
Bevis
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Datum när anslaget sätts upp 2015-05-27
Förvaringsplats för protokollet Kultur-och fritidsförvaltningen
Underskrift
……………………………………………………………
Elisabet Wixby

Postadress

791 83 FALUN

Besöksadress

Telefonväxel

Organisationsnummer

Bankgiro

Internet

023-830 00

212000-2221

218-0289

www.falun.se

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Ej tjänstgörande ersättare
S
Johan Eklund, kl 10.00-11.35 §§ 53-61
S
Gülay Güclü
S
Edvin Ek
S
Leif Öskog
C
Kristina Johansson
M Vanja Ottevall
FAP Tore Karlsson
Övriga deltagare
Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Ussi Jonsson Kjellberg, administrativ chef
Anki Karlström, sektionschef ungdomssektionen
Tomas Jons, enhetschef fritidsenheten Lugnet
Elsa Röing, kommunantikvarie
Karin Hane, sektionschef bibliotekssektionen
Ann-Sofie Köpmans, enhetschef biblioteket vuxenverksamheten
Karin Gustavsson, enhetschef biblioteket barn- och ungdomsverksamheten
Ingela Hörlin, enhetschef filialbiblioteken
Monica Åkerblom, biblioteksstrateg
Kristina Harsbo, stadskansliet
Henrik Belin, LUFAB
Eva Hedvall, personalföreträdare Kommunal
Elisabet Wixby, nämndsekreterare

2 (16)

Sammanträdesprotokoll

3 (16)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
§ 52 Delgivningar, rapporter och information ............................................................. 4
§ 53 Tillägg till inriktningsbeslut om ishall ................................................................... 6
§ 54 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2015 ............................ 8
§ 55 Samråd: Detaljplan för Linghedsskolan med mera i Linghed ........................ 9
§ 56 Bidrag till landstingets kulturinstitutioner 2016 ............................................... 10
§ 57 Kommunbidrag till studieförbundens lokala organisationer 2015 ............... 11
§ 58 Flytt av kvällsfritidsverksamhet från Grycksbo till Bjursås ........................... 12
§ 59 Allmänhetens tillgång till Simhallen på Lugnet................................................ 13
§ 60 Föreningsbidrag övriga ändamål 2015 - beslut............................................... 14
§ 61 Redovisning av delegeringsbeslut ..................................................................... 16

Sammanträdesprotokoll

4 (16)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21

§ 52

Delgivningar, rapporter och information

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av informationen.
Beslut i kommunfullmäktige
2015-04-09 § 77. Begäran om medel för Stora scenen i Kulturhuset tio14.
Beslut i ledningsutskottet
2015-03-19 § 36. Kompetensförsörjning, kartläggning och plan.
Beslut i serviceutskottet
2015-04-15 § 54. Beslut om förvärvande av Stångtjärnsstugan.
Beslut i verksamhetsutskottet
2015-03-17 § 16. Avveckling av möbelreturen.
2015-03-17 § 18. Information och lägesbeskrivning från arbetsmarknads- integrations- och
kompetensförvaltningen.
Beslut i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2015-04-29 § 71. Samordnad förvaltning av vattendrag med hög översvämningsrisk i Falu
kommun.
Protokoll Kommunala handikapprådet
2015-03-11 KHR sammanträde
2015-04-01 KHR arbetsutskott
2015-04-22 KHR arbetsutskott
Information från Länsstyrelsen
Beslut 2015-04-01. Bidrag till renovering av två hammare vid Korså bruk, Sundborns
socken, Falu kommun.
Ansökan till Länsstyrelsen
2015-04-21. Ansökan om dispens att bygga cykelleder inom naturreservat Lugnetstigen.
Information om LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Kristina Harsbo informerar om ungdomsundersökningen LUPP som genomfördes i Falun
för första gången i november 2014. I enkäten ställs frågor om bland annat boende,
inflytande, hälsa och trygghet.
Information från förvaltningens tjänstemän
Karin Hane, sektionschef för bibliotekssektionen, Ann-Sofie Köpmans, enhetschef för
vuxenverksamheten, Karin Gustavsson, enhetschef för barn- och ungdomsverksamheten,
Ingela Hörlin, enhetschef för filialbiblioteken samt Monica Åkerblom, biblioteksstrateg,
presenterar bibliotekssektionens uppdrag och informerar om verksamheterna.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Nulägesrapport ishallen Lugnet
Henrik Belin, LUFAB, informerar om vad som skiljer halltyperna Träningshall A och
Publikhall C åt samt redogör för kostnaderna för de två alternativen.
Kurs- och konferensinbjudningar
Inga kurs- och konferensinbjudningar har inkommit sedan nämndens senaste sammanträde.
_________________________________________________________________________
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21

§ 53

Tillägg till inriktningsbeslut om ishall

KFN0093/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avsiktsförklaring
med LUFAB angående inriktning gällande bygge av ny ishall på Lugnet enligt bilaga 1
med tillägg att även möjligheten att spela curling skall beaktas inom ramen som anges i
tidigare fattat beslut om hyrestillägg på 3 804 t kr.
Reservation
Åsa Nilser (FP) lämnar en skriftlig reservation från Folkpartiet Liberalerna. Reservationen
biläggs protokollet.
Protokollsanteckning
Bertil Eek (M) begär att det förs till protokollet att han uttalar sig att behovet av tillgång till
cafeteria i någon form löses, att personalutrymmen/kansliutrymmen måste finnas samt att
samråd sker fortlöpande med föreningarna.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har av LUFAB beställt bygge av en ishall. Enligt beslut vid
nämndens möte i mars ska hallen uppfylla kriterierna för minst en träningshall A.
Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att be LUFAB utreda frågan om att anlägga en helt
ny hall, tävlingshall B.
Flera faktorer visar nu att det bästa alternativet till ny hall är en tävlingshall C med separat
curlinghall. Detta bör innebära att man slipper bygga ytterligare en hall senare och det blir
alltså på sikt billigare. LUFAB har upprättat ett förslag till avsiktsförklaring för detta
bygge. Förvaltningschefen bör få uppdrag att teckna denna avsiktsförklaring med LUFAB.
Ett tillägg bör göras så att även möjligheten att spela curling beaktas vid anläggandet av
ishallen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med föreslaget tillägg från Martina Baggström (V)
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2015-05-11.
Bilaga 1: Avsiktsförklaring.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martina Baggström (V) föreslår ett tillägg till beslutets sista mening med lydelsen: inom
ramen som anges i tidigare fattat beslut om hyrestillägg på 3 804 tkr.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om Martina Baggstöms förslag till tillägg ska läggas till beslutet.
Nämnden bifaller förslaget.
_________________________________________________________________________
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21

§ 54

Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat
2015

KUL0019/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner periodrapport för april 2015.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningens ackumulerade resultat per sista april uppgår till ett
underskott på 6,5 mnkr. Prognosen för helåret visar ett underskott på 1,8 mnkr.
Avvikelserna framgår av bilagd periodrapport.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Periodrapport kultur- och fritidsnämnden april 2015.
Periodrapport april 2015 per sektion/enhet.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21

§ 55

Samråd: Detaljplan för Linghedsskolan med mera i
Linghed

KFN0076/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden har följande synpunkter på detaljplan för
Linghedskolan med mera i Linghed:
1. Ur kulturhistorisk synpunkt finns inget som hindrar att det aktuella
planområdet förtätas med bostäder, under förutsättning att
tillkommande bebyggelse anpassas till den omgivande bebyggelsens
småskalighet och struktur.
2. Frikyrkan på fastigheten Linghed 198:1 har ett samhällshistoriskt
värde. Byggnaden ska bevaras och förses med rivningsförbud samt
varsamhetsbestämmelser som säkerställer byggnadens exteriör och
den invändiga stora samlingslokalen.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun har tagit fram
ett förslag till ny detaljplan för Linghedsskolan med flera fastigheter i
centrala Linghed. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål
på fastigheten Linghed 198:1 och 122:1, där det före detta
frälsningsarméhuset och en bystuga ligger. Planen innebär också att
bestämmelserna för de angränsande kommunägda fastigheterna, med
Lingheds skola och idrottsplan, anpassas till nu gällande plan- och bygglag.
Även Linghed 199:1 och 178:1 planläggs för bostadsändamål.
I Falu kommuns kulturmiljöprogram Falubygden berättar utpekas Linghed
som intressant, dels som odlingsbygd och dels som gammalt
industrisamhälle. Bebyggelsen ligger i huvudsak på åsen och består av en
del äldre gårdar i en i övrigt modern bebyggelse. Av värde för området är
även äldre arbetarbostäder, tjänstemannavillor, Folkets Hus, frikyrkorna
samt Hökviksbron. I rekommendationerna för områdets bevarande anges att
det är värdefullt om frikyrkorna kan bevaras.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-07.
MSN0213/15: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens samrådshandlingar.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 56

Bidrag till landstingets kulturinstitutioner 2016

KUL0028/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen fördelar bidrag till länskulturverksamheten samt
ytterligare några evenemang år 2016 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 2016.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2015-05-19
Förslag till fördelning av bidrag, bilaga 1.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Berörda länsinstitutioner
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21

§ 57

Kommunbidrag till studieförbundens lokala
organisationer 2015

KUL0026/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kommunbidrag för budgetåret 2015 beviljas med 1 724 tkr enligt bilaga
2015-05-12.
Sammanfattning
Bidraget fördelas på ett grundbidrag (75 %) och ett rörligt bidrag (25 %).
Det rörliga bidraget innehåller ett verksamhetsrelaterat bidrag (19 %) och ett
förstärkningsbidrag (6 %) för deltagare med funktionshinder eller utrikesfödda som har
behov av språkligt stöd i svenska.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-13.
Beräkning och fördelning av kommunbidrag 2015.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Berörda studieorganisationer
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
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§ 58

Flytt av kvällsfritidsverksamhet från Grycksbo till
Bjursås

KFN0089/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kvällsfritidsverksamheten flyttas från Grycksbo fritidsgård till Bjursås från
och med 2016-01-01.
Reservation
Martina Baggström (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: ”Jag
reserverar mig emot beslutet angående överflytt av kvällsfritidsverksamheten för
ungdomar från Grycksbo fritidsgård till Bjursås fritidsgård då jag anser att flytten
till Bjursås fritidsgård inte ska ske på bekostnad av kvällsverksamheten på
fritidsgården i Grycksbo”.
Sammanfattning
Föräldraföreningen i Bjursås har sedan 2010 bedrivit fritidsgårdsverksamhet
Bjursås. Sedan ett par år tillbaka har intresset och engagemanget från
föräldrarna varit vikande, vilket inneburit att det blivit allt svårare att hålla
fritidsgårdsverksamheten öppen med ideella krafter. Samtidigt har
besöksantalet kvällstid på Grycksbo fritidsgård minskat markant och idag
har man endast ett fåtal besökare.
Med tanke på att det idag inte finns utrymme i kultur- och fritidsnämndens
budget att starta ytterligare en fritidsgård ser förvaltningen positivt på att
flytta resurser från Grycksbo och starta en kommunal fritidsgård
(kvällsverksamhet, ej 10-12 årsverksamhet) i Bjursås. I Bjursås ligger
högstadieskolan med upptagningsområde från såväl Bjursås, Grycksbo och
Sågmyra vilket gör att många unga gärna befinner sig i Bjursås på kvällstid.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med föreslaget tillägg från Åsa Nilser (FP).
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2015-05-11.
Förslag till beslut på sammanträdet
Åsa Nilser (FP) förslår att tidsangivelse för flytten framgår i beslutet.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Åsa Nilsers förslag.
Nämnden bifaller förslaget.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Bjursås föräldraförening
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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 59

Allmänhetens tillgång till Simhallen på Lugnet

KFN0090/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra öppettiderna på
simhallen på Lugnet så att allmänhetens tid på tisdagar och
torsdagar startar klockan 09:30.
2. Denna ändring skall träda i kraft 2015-08-24.
Sammanfattning
Det blir allt svårare att inrymma all den verksamhet som önskar vara i
simhallen på Lugnet. Under senaste åren har antalet utbildningar med
idrottsutbildning såsom LIU och NIU ökat i både privat och kommunal
regi så att det i dag är ett 25-tal elever som kombinerar studier med
simträning. Dessutom finns också Dala Sports Academy med studenter
vid Högskolan Dalarna som kombinerar studier och träning. För att
möjliggöra dessa elitsatsande ungdomars träning i simhallen föreslår nu
förvaltningen att minska allmänhetens tider i simhallen på tisdagar och
torsdagar med start klockan 09:30 istället för som idag 08:00. Ändringen
förslås börja gälla från 2015-08-24.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-06.
_________________________________________________________________________
Sänds till
Barn- och ungdomsförvaltningen
Lugnetgymnasiet
Hagströmska gymnasiet
Dalarnas Idrottsförbund
Dala Sports Academy
Falu Simsällskap.
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§ 60

Föreningsbidrag övriga ändamål 2015 - beslut

KFN0091/15

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag för övriga ändamål enligt
denna sammanställning:
Korsnäs IF Fotboll
Båt- och vattenskidklubben Delfin
Karslbyheden IK Skidor
Bjursås Ridklubb
Svärdsjö IF & Liljans SK
IFK Falun Alpin
Sågmyra Skol IF
Sågmyra SK
Bjursås IK
Grycksbo IF
Svärdsjö SOK
Liljans SK

40000
14000
20000
140000
11000
31900
93150
120000
60000
45000
35000
75000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Jäv
Bertil Eek anmäler jäv och deltar ej i överläggning och beslut.
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 2015 års budget finns 1 153 tkr avsatta som fria medel för övriga
ändamål. Inom övriga ändamål finns också avsatt totalt 3 519 tkr för
utpekade insatser såsom stöd till fotbolls- och ridverksamhet samt till
delfinansiering av bystugeprojekt med stöd från Boverket.
Av besparingsskäl beslutade trafik- och fritidsnämnden i oktober 2014 att
inte betala ut några bidrag av de fria medlen under hösten. Fyra av de nu
sökande föreningarna hade sökt bidrag redan hösten 2014.
Vårens ansökningsomgång har resulterat i tolv ansökningar om totalt
795 050 kr.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2015-05-06.
_________________________________________________________________________
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Beslutet skickas till
Korsnäs IF Fotboll
Båt och vattenskidklubben Delfin
Karlsbyhedens IK Skidor
Bjursås ridklubb
Svärdsjö IF och Liljans SK
IFK Falun Alpin
Sågmyra Skol IF
Sågmyra SK
Bjursås IK
Grycksbo IF
Svärdsjö SOK
Liljans SK
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Kultur- och fritidsnämnden
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§ 61

Redovisning av delegeringsbeslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
förtecknats i protokoll 2015-05-21 § 61.
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
KN0064/15: Ordförandebeslut 2015-04-28: Bidrag till övriga ändamål: Bjursås ridklubb
_________________________________________________________________________

