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Justerare sign 3

§ 32 Medborgarförslag: Utsmyckning av offentliga platser 
 
Diarienummer KUL0056/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden avslår medborgarförslaget och ber förvaltningen att i 
samverkan med Trafik och fritidsförvaltningen och 
Stadsbyggnadskontoret ta fram förslag på utsmyckning på de föreslagna 
platserna. 

 
Sammanfattning 
Egon Aspman föreslår i ett medborgarförslag att Gruvrondellen ska utsmyckas 
med en Kårebock, att Lugnetrondellen utsmyckas med en falujungfru samt att 
nya Resecentrum får en staty av Ernst Rolf som utsmyckning 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Egon Aspman 2014-01-10 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Egon Aspman 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

  

dbl01
Rektangel

dbl01
Rektangel

dbl01
Rektangel
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Justerare sign 4

§ 33 Medborgarförslag: Mer kultur i Falun 
 
Diarienummer KUL0211/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden bifaller förslagsställarens första förslag och ber Trafik och 
Fritidsnämnden att handlägga det andra. 

 
 
Sammanfattning 
Sten Bergman har lämnat in ett medborgarförslag som består av två olika delar. 
En som handlar om att förse vissa offentliga skulpturer med skyltar som visar 
titel, upphovsman och kort tillkomsthistoria. Vidare skulle även annan offentlig 
konst skyltas upp. Den andra delen i medborgarförslaget handlar om att 
anordna officiella promenader med kunnig ledning i Stadsparken. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Sten Bergman 2013-10-23 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Sten Bergman 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

  

dbl01
Rektangel

dbl01
Rektangel

dbl01
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Justerare sign 5

§ 34 Rapporter och information från Kultur- och 
ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och 
kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän 
 
 
Beslut i Kommunfullmäktige 
2014-03-13 § 52 Svar på motion från Mats Dahlström (C) och Agneta Ängsås (C): Öppna 
Kopparvågen för publik verksamhet t ex turistbyrån (KUL0212/13) 
2014-03-13 § 66 Delbeslut - Parlamentariskt arbete inför mandatperioden 2015-2018 
(KUL0063/13) 
 
Beslut i Kommunstyrelsen 
2014-03-04 § 61. Konstnärlig utsmyckning i samband med om-, till- och nybyggnation 
(KUL0027/12) 
2014-03-04 § 62. Justerat regelverk kring uppsägning av lokaler (KUL0054/14) 
2014-03-18 § 71 Köp av fastigheten Folkets Hus, Gruvbäcken 4 Falu kommun (KUL0113/13) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott 
2014-03-19 § 46 Avtal om heltid med fackförbundet Vision (KUL0081/14) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
2014-03-18 § 46 Redovisning av rapporten: Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 
(KUL0083/14) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens fastighetsutskott 
2014-03-20 § 24. Antagande av entreprenör för byggarbeten på kulturbyggnader 
(KUL0085/14) 
2014-03-20 § 26 Information om dagsläget Folkets Hus (KUL0113/13) 
 
Länsstyrelsen Dalarnas län (KUL0025/14) 
2014-02-20. Bidrag till fornvård vid Falu gruva  
2014-04-04. Tillstånd till restaurering av milstolpar i Aspeboda och Svärdsjö socknar 
 
Statens Kulturråd 
Beslut 2014-03-31. Skapande skola - Dalarnas län (KUL0052/14) 
 
Information om nya bibliotekslagen av Karin Hane, bibliotekschef.  
 
Information om konstnärlig utsmyckning av Södra centrum av Per Grundström, projektledare 
Resecentrum.  
 
Kulturchef, Pelle Ahnlund informerar om ungdomsenkäten LUPP.  
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Justerare sign 6

§ 35 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2014 
 
Diarienummer KUL0019/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Uppföljningsrapporter skall ge en aktuell bild av situationen samt en 
helårsprognos när det gäller verksamhet och ekonomi i förhållande till de mål 
och uppdrag som fastställts.  
 
Rapporteringen riktar sig till den politiska ledningen i kommunstyrelsen, 
utskott, styrelser/nämnder samt till tjänstemän i kommunledningen, 
förvaltnings- och KS-chefer, bolagschefer och övriga intresserade. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens rapport för mars 2014 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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Justerare sign 7

§ 36 Riktlinjer för program på Falu stadsbibliotek 
 
Diarienummer KUL0087/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har deltagit i diskussionen 
 
Sammanfattning 
Vägledningsdiskussion 
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Justerare sign 8

§ 37 Cash - ungdomsstipendiet 
 
Diarienummer KUL0166/09 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Nämnden har diskuterat ärendet  
 
Sammanfattning 
Vägledningsdiskussion  
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Justerare sign 9

§ 38 Vägledande diskussion sommarkollo 
 
  
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har diskuterat ärendet. 
 
Sammanfattning 
Vägledande diskussion.  
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Justerare sign 10

§ 39 Remiss: Motion från Maria Gehlin (FAP): Förstärkning 
av sommaraktiviteter för barn 
 
Diarienummer KUL0057/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden avslår motionen i enlighet med ekonomikontorets förslag till 
beslut.  

 
Sammanfattning 
Motionären, Maria Gehlin (FAP) vill att 200 tkr ska avsättas till kultur- och 
ungdomsnämnden för sommarverksamhet för barn i åldrarna 8 – 12 år. 
Avgiftsfria aktiviteter ska skapas i samarbete med föreningar och andra 
ideella organisationer. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Maria Gehlin 2013-02-03 
Ekonomikontorets samordnade tjänsteskrivelse 2013-07-23 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-03 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
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Justerare sign 11

§ 40 Remiss: Motion från Katarina Gustavsson (KD): 
Anordna julgransplundring på torget 
 
Diarienummer KUL0055/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden avslår motionärens förslag för egen del men ger 
förvaltningen i uppdrag att ta upp frågan med föreningen Centrala 
Stadsrum. 

 
Sammanfattning 
Motionären Katarina Gustavsson har föreslagit att Falu kommun ska anordna 
en medborgarfest i samband med julgransplundring i januari. Motionären 
föreslår även att detta ska bli en årligt återkommande tradition. 
 
Beslutsunderlag 
2014-01-11. Motion från Katarina Gustavsson (KD) 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 41 Remiss till kultur- och ungdomsnämnden Motion från 
Maria Gehlin (FAP), Stefan Clarström (FAP), Sten H Larsson 
(FAP) och Anders Pettersson (FAP) Hyresbidrag beviljas till 
Dalregementets museum 
 
Diarienummer KUL0049/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att stödja Dalregementets Museum med lokaler enligt 
förvaltningens skrivelse. 

2. Nämnden anhåller om 50 tkr från Kommunstyrelsen för finansiering av 
Dalregementets museums lokaler. 

 
På grund av jäv deltar inte Jan-Olof Montelius (M) i handläggingen i detta ärende.  
 
Sammanfattning 
Dalregementet upprättades år 1625 och lades ned år 2000. Med anor från Gustav Vasas tid 
torde regementet vid sin nedläggning i praktiken ha varit världens äldsta. Regementet var 
förlagt till Falun under åren 1908 – 2000. Under denna tid har ungefär 90 000 dalkarlar och 
andra gjort ”lumpen” på regementet.  
 
Några år efter nedläggningen invigdes ett museum på det gamla regementsområdet. 
Verksamheten är helt ideell. Bidrag till verksamheten är nödvändigt för museets fortlevnad. 
Föreningen Dalregementets Museer, som är huvudman för verksamheten, har hos kommunen 
sökt bidrag till hyran för museet med 60 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
2014-02-25 Motion från Maria Gehlin (FAP), Stefan Clarström (FAP), Sten H Larsson (FAP) 
och Anders Pettersson (FAP) 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-15 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 42 Remiss: Plattform Kulturhistorisk värdering och urval 
 
Diarienummer KUL0073/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelse  
2014-04-07 som svar på remissen. 

 
Sammanfattning 
Riksantikvarieämbetet har tagit fram rapporten Kulturhistorisk värdering och 
urval. Plattform för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla 
kulturarvet och sänt den till Falu kommun på remiss. Kultur- och 
ungdomsnämnden har uppdraget att svara på remissen. Plattformen tydliggör 
och beskriver de olika moment som ingår i en kulturhistorisk värderings- och 
urvalsprocess. Momenten beskrivs också i relation till olika typer av faktorer 
som kan påverka utfallet i sådana processer. Även centrala begrepp som rör 
kulturarv, kulturmiljö och värdering diskuteras. Rapporten riktar sig till 
yrkesverksamma inom kulturarvsarbetet. I remisskrivelsen formuleras ett antal 
frågeställningar som Riksantikvarieämbetet önskar få besvarade. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Riksantikvarieämbetet 2014-03-11 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-07 
 
Beslutet ska skickas till 
Riksantikvarieämbetet 
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§ 43 Samrådshandlingar detaljplan för Korsnäsgården 
 
Diarienummer KUL0079/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden lämnar detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen 
utan erinran. 

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret vid Falu kommun har tagit fram förslag till en ny 
detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen. Den nu gällande 
detaljplanen för området anger markanvändning ”A”, allmänt ändamål, som är 
en föråldrad bestämmelse. Syftet med en ny detaljplan är att ersätta den 
föråldrade bestämmelsen med mer lämpliga bestämmelser ur 
markanvändningssynpunkt. I den nya planen anges användningen till bostäder 
och kontor, samt för den del av planen som berör själva Korsnäsgården även 
vårdbostäder och öppenvård. Ingen ny bebyggelse planeras i området, men en 
mindre byggrätt kommer att finnas kvar på fastigheten Korsnäs 1:24, för 
eventuell framtida bebyggelse. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-11 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2013-10-23 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 44 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
  
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2014-04-24 §. 

 
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. 
 
Bidragsärenden 
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2014-03-18 
 
Personalärenden 
2014-03-24- - 04-23 
Samverkanprotokoll 2014-03-17 
 
Namnkommittén 
Kallelse 2014-04-02 
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§ 45 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och 
konferensinbjudningar. 
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Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  

S Staffan Nilsson, ordförande  

S Birgitta Gradén  

S Johan Eklund  

M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande §32-40, 42-45 

C Britt-Marie Alenius Romlin  

FAP Tore Karlsson  

FP Inger Strandmark  

 Tjänstgörande ersättare  

S Marianne Prosell ers för Linnea Risinger (MP)   

V Joakim Nissinen ers för Linn Björnberg (V)   

 
 

 

 Tjänstemän  

 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  

 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller  

 Karin Hane, bibliotekschef   

 Anki Karlström, avdelningschef fritid  

 Per Grundström, projektledare Resecentrum §32-34 

 Daniel Blomqvist, nämndsekreterare   

   

 
 


