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Övriga deltagare
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Leif Nilsson, stadsjurist
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2 (16)

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

3 (16)

Sammanträdesdatum
2016-02-25

§ 11 Delgivningar, rapporter och information ........................................................... 4
§ 12 Rapport från fadderpolitiker ................................................................................ 6
§ 13 Uthyrning av lokaler och anläggningar i samband med
idrottsföreningsarrangemang .............................................................................. 7
§ 14 Uthyrning av lokaler till bolag eller föreningar kopplade till XX .................. 8
§ 15 Bokslut och årsredovisning 2015 ....................................................................... 9
§ 16 Vägledningsdiskussion om bidrag till kulturföreningar 2016 ..................... 10
§ 17 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.......................................... 11
§ 18 Samverkansavtal med Fotbollsvår ekonomisk förening ............................. 12
§ 19 Sammanställning av politiskt fattade beslut 2015........................................ 14
§ 20 Redovisning av delegationsbeslut ................................................................... 15
§ 21 Vägledningsdiskussion inför beslut om budget 2017 .................................. 16

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

§ 11

4 (16)

Sammanträdesdatum
2016-02-25

Delgivningar, rapporter och information

Beslut
Nämnden har tagit del av delgivningar, rapporter och information.
Beslut i utvecklingsutskottet
2016-01-19 § 13 Ansökan om medel för projektet Cykla i Världsarvet.
2016-01-19 § 14 Ansökan om medel för programmet Trygghet och glädje i och vid vatten.
Beslut i verksamhetsutskottet
2016-01-18 § 1 Reviderade riktlinjer gällande verksamhetsprövning av vakanta tjänster.
Beslut i barn- och utbildningsnämnden
2016-01-27 § 3 Lugnetgymnasiets pris för nyttjande av Lugnets idrottsanläggning.
Bilaga: Tillägg till befintligt avtal om pris för nyttjande av Lugnets idrottsanläggning.
Information från Musik i Dalarna
Karin Holdar, länsmusikchef, informerar nämnden om Musik i Dalarnas uppdrag och
verksamhet inför nämndens kommande beslut om bidragsförslag till Landstingets
kulturinstitutioner 2016.
Information från Musik i Dalarna
Lisa Hugoson, Dalateatern, informerar nämnden om Dalateaterns uppdrag och verksamhet
inför nämndens kommande beslut om bidragsförslag till Landstingets kulturinstitutioner
2016.
Muntlig information från förvaltningens tjänstemän
Nulägesrapport ny simhall
Tomas Jons, sektionschef fritidssektionen, informerar att arbetet med den kommande
seminarieserien som ska belysa ny simhall ur olika perspektiv drar igång inom kort. En
studieresa har genomförts i samarbete med Lufab för att titta på eventuell tältlösning under
byggnationstiden.
Nulägesrapport Fritidsgårdar
Anki Karlström, sektionschef ungdomssektionen, informerar att deltagande i ”Vändkorsarrangemanget” kommer att fortgå under hela 2016. Fritidsgården i Bjursås har nu öppnat
och grycksboungdomarna har hittat dit. Samverkan sker med AIK runt ensamkommande
flyktingungdomar och projektpengar kommer att sökas för lägerverksamhet för ungdomar
6-15 år. Samarbete med fritidssektionen sker under sportlovet då 10-12-årsverksamheten
förläggs till Lugnet. Samarbete med kultursektionen har inletts runt ungdomsdemokratifrågor. Tjänsten som ungdomscoach/fritidsledare är nu tillsatt. En arbetsgrupp för
synpunkter, idéer och utveckling har bildats där en fritidsledare från varje gård ingår.
2016-02-26 arrangeras innebandyturnering/disco i samverkan med ett UF-företag.
Fritidsgårdarna är stängda och fritidsledarna arbetar på arrangemanget. Aktuell
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besöksstatistik på fritidsgårdarna visar att Svärdsjö/Norslund har flest besök, Näs och
Gruvriset har vikande besöksfrekvens och Sundborn och Enviken oförändrat besöksantal.
Nulägesrapport Kulturhuset tio 14
Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultursektionen, informerar att återuppstart för
styrgrupperna sker nästa vecka. Arbetet med uppsättning av skyltar pågår. Kontakt och
diskussion har skett med den kommande kommunala verksamheten Kontaktcenter.
Tema hållbarhetsprogram
Cecilia Berg, hållbarhetsstrateg, Falu kommun, informerar om sitt uppdrag och om
kommunens långsiktiga planering utifrån hållbarhetsprogrammen (miljö, tillväxt,
folkhälsa) samt nämndens ansvar utifrån dessa dokument. Malin Jonsson,
verksamhetsutvecklare runt fysisk aktivitet, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
informerar övergripande om folkhälsoprogrammet. Tomas Jons, sektionschef
fritidssektionen, och Mats Källberg, föreningsavdelningen, informerar om det
förändringsarbete och de pilotprojekt som kan bli aktuella inom fritidssektionen utifrån
folkhälsoprogrammet.
Kurs- och konferensinbjudningar
Ridanläggningar 2016. Ny- och ombyggnation. Utbildningskonferens 26-27 april,
Stockholm.
_________________________________________________________________________
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Rapport från fadderpolitiker

Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgår.
_________________________________________________________________________

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

§ 13

7 (16)

Sammanträdesdatum
2016-02-25

Uthyrning av lokaler och anläggningar i samband
med idrottsföreningsarrangemang
KFN0057/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger ordföranden i uppdrag att efter samråd med presidiet fatta
beslut om regler gällande uthyrning av lokaler i samband med idrottsföreningsarrangemang
enligt de principer förvaltningen föreslår nedan.
Sammanfattning
I kommunen finns det två olika avgiftsystem när det gäller kommunens uthyrning av
lokaler och anläggningar. En taxa för föreningar och en annan för bolag. Förvaltningen ser
behov av ett förtydligande av de regler som gäller vid denna uthyrning.
Enligt kommunallagen är det är inte tillåtet för kommunen att finansiera privata bolag.
Detta gäller både direkt och indirekt. Den regeln är i lagen restriktiv. I grunden är
upplåtelsen av lokaler och anläggningar hyresavtal och då har kommunen alltid rätt att
säga nej till att hyra ut en del av sina fastigheter i enlighet med jordabalken. Däremot ska
likställigheten beaktas om det inte finns sakliga skäl att frångå bestämmelsen om uthyrning
av lokal.
Med anledning av ovanstående resonemang skall det inte tillåtet vara tillåtet för en
förening att hyra lokal av Falu kommun för annat än föreningens verksamhet.
Verksamheten måste vidare också bedrivas genom föreningen där föreningen har kontroll
över både verksamhet och ekonomi. Detta medför att det inte skall vara tillåtet för en
förening att hyra lokal och upplåta den till verksamhet där annan organisation bedriver
verksamheten.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-25
_________________________________________________________________________
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Personuppgifter har dolts enligt PuL vid publicering på webben

§ 14

Uthyrning av lokaler till bolag eller föreningar
kopplade till XX
KFN0058/16

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte hyra ut lokaler till förening eller bolag där XX
har betydande påverkan till den dag tvisten mellan Falu kommun och XX är löst. Samma
beslut gäller också för evenemang där XX som privatperson står som ansvarig.
Sammanfattning
Kommunen har stämt XX för uteblivna fordringar på ca 435 000 kronor där XX har en
betydande roll i föreningen såsom XX. XX har även skrivit på huvudkontraktet med
kommunen vid de evenemang där fordringarna uppstått. En fordran som kommunen anser
är ostridig. Föreningen hävdar som försvar att det är endast XX som har skrivit på
kontraktet och att kontraktet därmed inte gäller.
Med hänvisning till ovanstående bör kultur- och fritidsnämnden besluta att inte hyra ut
lokaler till förening eller bolag där XX har betydande påverkan. Samma beslut skall också
gälla för evenemang där XX som privatperson står som ansvarig. Beslutet bör gälla tills
den ekonomiska tvisten är löst.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-25.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
XX
Kommunstyrelsen
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Bokslut och årsredovisning 2015
KUL0017/15

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomiskt årsbokslut 2015 för kultur- och
fritidsnämnden.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kultur- och ungdomsnämndens del av Falu
kommuns verksamhetsberättelse för 2015 till ledningsförvaltningen.
Sammanfattning
För år 2015 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett negativt resultat på 5,6 mnkr. Underskottet förklaras främst av tillkommande kostnader för issporter i samband med stängning
av ishallen, av att en del av hyran till Lufab avseende VM-investeringar inte finns i
nämndens ram förrän år 2016 samt av uteblivna intäkter för världsarvsutvecklarverksamhet
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 2015.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-10.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Ledningsförvaltningen, ekonomikontoret
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Vägledningsdiskussion om bidrag till
kulturföreningar 2016

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för en vägledningsdiskussion inför beslut om verksamhetsbidrag till
kulturföreningar på kommande nämnd 2016-03-31.
_________________________________________________________________________

Sammanträdesprotokoll
Falu kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

§ 17

11 (16)

Sammanträdesdatum
2016-02-25

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.
KUL0187/14

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
reviderad delegationsordning.
Sammanfattning
En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut, men det är praktiskt omöjligt för
nämnden att besluta i alla ärenden inom nämndens ansvarsområde. Genom delegering kan
nämnden avlastas rutinärenden så att utrymme finns för mer omfattande behandling av
principiella ärenden. På så sätt möjliggörs en effektivare kommunal förvaltning med
snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider.
Den delegationsordning som antogs av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-08 § 5 har nu
reviderats. Den föreslagna förändringen avser delegering av rätten att avge yttranden till
tillsynsmyndigheter.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-12.
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden gällande från 2016-03-01.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Samverkansavtal med Fotbollsvår ekonomisk
förening
KFN0144/15

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att arbeta
fram ett avtal med Fotbollsvår enligt följande principer:
a) Avtalets längd är 10 år.
b) Falu kommuns stöd till föreningen Fotbollsvår utgör en given summa
pengar som indexregleras varje år.
c) Falu kommuns bidrag till föreningen Fotbollsvår finansieras via befintlig
bidragsbudget i bidragsformen Övriga ändamål.
d) Fördelningen av tiderna på konstgräsplanerna skall ske i samråd mellan
Falu kommun och föreningen fotbollsvår. En samrådsgrupp bildas med
Falu kommun som sammankallande.
e) Medlemsföreningarna i föreningen Fotbollsvår betalar fastlagd avgift för
sitt nyttjande av konstgräsplanerna.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsnämndens ordförande i uppdrag
att besluta om avtalet för nämndens räkning.
Reservation
Joakim Nissinen (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande.” Jag yrkar avslag
på att man skall skriva ett avtal på 10 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”.
Sammanfattning
Vid sammanträdet 2015-09-25 § 93 beslutade kultur och fritidsnämnden att ge
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett avtal med ekonomiska föreningen Fotbollsvår
där avsikten är att långsiktigt skapa ekonomiska förutsättningar för Fotbollsvår att
finansiera ändamålsenliga anläggningar för fotbollsverksamhet i Falun.
Efter att ha samrått med stadsjuristen och Fotbollsvår har förvaltningen nu ett förslag till
avtal.
Grunden för ett sådant avtal har nu arbetats fram och följande principer föreslås gälla för
avtalets utformning:
1. Avtalets längd är 10 år.
2. Falu kommuns stöd till föreningen Fotbollsvår utgör en given summa pengar som
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indexregleras varje år.
3. Falu kommuns bidrag till föreningen Fotbollsvår finansieras via befintlig
bidragsbudget i bidragsformen Övriga ändamål
4. Fördelningen av tiderna på konstgräsplanerna skall ske i samråd mellan Falu
kommun och föreningen Fotbollsvår. En samrådsgrupp bildas med Falu kommun
som sammankallande.
5. Medlemsföreningarna i föreningen Fotbollsvår betalar fastlagd avgift för sitt
nyttjande av konstgräsplanerna.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-15.
Förslag till samverkansavtal med Fotbollsvår ekonomisk förening.
Förslag till beslut på sammanträdet
Joakim Nissinen (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och yrkar att
nuvarande upplägg behålls.
Jonas Lennerthson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Joakim Nissinens yrkande och
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________________________________________________________________________
Beslutet skickas till
Fotbollsvår ekonomisk förening
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Sammanställning av politiskt fattade beslut 2015
KFN0035/16

Beslut
1. Nämnden godkänner redovisningen av förvaltningens
sammanställning 2015 av politiskt fattade beslut som helt eller delvis
ej blivit verkställda.
2. Följande ärenden ska strykas från listan eftersom besluten har
verkställts:
KUL0188/13 Önskemål om att Falu kommun tar över verksamheten
vid fritidsgården i Bjursås.
KUL0016/14 Verksamhetsbudget 2015 och ekonomisk flerårsplan
2016-2017.
T&F0215/13 Medborgarförslag om offentlig toalett i Borgärdet.
KFN0081/15 Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP) Lika
hyror i idrottshallar för alla skolor.
3. Förvaltningschefen kommer kontinuerligt att redovisa till nämnden
hur arbetet fortlöper med att verkställa helt eller delvis ej verkställda
under den stående punkten Delgivningar, rapporter och information.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 § 5 att ”nämnder/
styrelser för egen del årligen ska upprätta en sammanställning/ ärendegång”
och ”att en sammanställning av politiskt fattade beslut ska presenteras i
respektive nämnd i samband med årsbokslutet. Falu kommuns förmåga att
genomföra fattade beslut bör kontinuerligt utvärderas och förbättras.”
Besluten grundade sig i en motion från Maria Gehlin (FAP) ”Vem styr vem
i kommunal verksamhet eller Kvalitetssäkra politiska beslut”
Förvaltningen har gjort en sammanställning av nämndens beslut som helt eller delvis inte
är verkställda ännu samt de ärenden som verkställts sedan förra redovisningen. Nämnden
har möjlighet att stryka ärenden från listan om nämnden anser att besluten inte längre är
aktuella eller inte kan verkställas av andra skäl.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag med tillägg av beslutspunkt 3.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05.
Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning 2016-02-05.
_________________________________________________________________________
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Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som
förtecknats i protokoll 2016-02-25 § 20.
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 2016-01-20.
Bidragsärenden
Punkt- förlust och samarrangemangsbidrag enligt förteckning 2016-02-15.
_________________________________________________________________________
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Vägledningsdiskussion inför beslut om budget
2017

Sammanfattning av ärendet
Nämnden för en vägledningsdiskussion inför beslut om budget 2017 på kommande
nämndsammanträde 2016-03-31.
_________________________________________________________________________

