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§ 33 Medborgarförslag: Tidningshörnan på biblioteket 
 
Diarienummer KUL0071/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att hitta en mer ändamålsenlig placering av 
dagstidningarna med tillhörande sittplatser samt ett annat 
användningsområde för nuvarande tidningshörna. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget från Carl-Owe Carlsson 
till Kultur- och ungdomsnämnden för handläggning. 
 
Förvaltningen känner igen problemen som förslagsställaren beskriver. Det 
finns planer på alternativa lösningar för placeringen av dagstidningar inne i 
biblioteket. Detta behöver göras i samband med att man också hittar en 
alternativ användning av nuvarande tidningsrum. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Carl-Owe Carlsson 2013-02-20 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-09 
 
Beslutet sänds till 
Carl-Owe Carlsson 
Kommunstyrelsen 
 
 

§ 34 Rapporter och information från Kultur- och 
ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och 
kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Beslut i Kommunstyrelsen: 

1. 2013-03-05 § 43. Fastställande av riktlinjer för Intraprenader 
(KUL0070/13) 

 
Beslut i Omvårdnadsnämnden 

2. 2013-03-20 § 25. Kultur i vården (KUL0051/13) 
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Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, samhällsbyggnadsenheten: 

3. 2013-03-11. Bidrag till åtgärder för säkerställande av Besöksgruvan vid 
Falu gruva (KUL0025/13) 

4. 2013-03-26. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 3 kap 14 §. 
Nybyggnad av serveringsbyggnad vid Konsthallen (KUL0025/13) 

 
Dalarnas museum: 

5. Arkeologisk rapport 2012:8. Arkeologisk förundersökning i kvarteret 
Västra Falun, 1600-talsbebyggelse inom stadslager RAÄ 68 
(KUL0068/13) 

 
Statens kulturråd: 

6. 2013-03-25.  Beslut om bidrag till Skapande skola (KUL0050/13) 
7. Ansökan om statsbidrag till folk- och skolbibliotek, inköp av litteratur 

(KUL0083/13) 
 
David Fridman från Ungdomens Hus Valhall informerar om deras verksamhet. 
 
Konstintendent Anne Seppänen Dalarnas museum och landskapsingenjör Peter 
Garvö informerar om utsmyckningsärende på Lugnet. Peter Garvö informerar 
även om rondeller och parker. 
 
Projektledare Sara Strömberg informerar om servicepunkter. 
 
Roland Lindberg (S) m.fl. rapporterar om SMOK-konferensen i Uppsala den 8 
april 2013. 
 
Elisabeth Ståhle rapporterar om Kulturskolan. 
 
Förvaltningschef Pelle Ahnlund informerar om att Kommunal varslat om konflikt. 
Om det blir strejk kan både fritidsgårdar och bibliotek påverkas. 
 
 

§ 35 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2013 
 
Diarienummer KUL0019/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2013-04-25 
 

Justerare sign 5 

 
Sammanfattning 
Uppföljningsrapporten skall ge en aktuell bild av situationen samt en 
bedömning för resterande del av året när det gäller verksamhet och ekonomi i 
förhållande till de mål som fastställts i verksamhetsplaner. 
Rapporteringen riktar sig till den politiska ledningen i kommunstyrelsen, 
utskott och styrelser/nämnder samt till tjänstemän i kommunledningen, 
förvaltnings- och kontorschefer och övriga intresserade. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport för mars 2013. 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 36 Turlista bokbussen 
 
Diarienummer KUL0120/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Bokbussens söndagstur läggs ned och ersätts med ”Boken kommer” där 
det behövs. 

2. Bokbussverksamheten riktas än mer mot uppsökande 
förskoleverksamhet. 

 
Sammanfattning 
Hösten 2012 ändrades bokbussens turlista till att bussen mestadels besöker 
förskolor och skolor. Turerna till landsbygden reducerades till en söndagstur i 
månaden, där bussen utgår från Lumsheden och går över Karlsbyheden och 
Blixbo för att sluta i Danholn. Utvärdering av söndagsturerna visar på få besök 
och få utlån till en stor kostnad. Ca 10 personer/tur besöker bokbussen och 
förvaltningen har satt in dubbelbemanning flera söndagar p.g.a. chaufförsbrist. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-09. 
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§ 37 Bidrag till fritidsgårdsverksamhet i Bjursås 
 
Diarienummer KUL0074/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden beviljar 25 000 kr till Bjursås föräldraförening för drift av 
fritidsgård i Bjursås under 2013. Föreningen ska efter genomförd 
verksamhet lämna redovisning av årets verksamhet. 

 
Sammanfattning 
Bjursås föräldraförening ansöker om ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret 
2013. De ansökta medlen kommer att användas för inköp av bl.a. 
förbrukningsmaterial, råvaror, musikinstrument och möbler. Bjursås 
Föräldraförening kommer under året att driva fritidsgården vidare i 
Bjursåsskolans lokaler. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag från Bjursås föräldraförening 2013-03-18 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-12 
 
Beslutet sänds till 
Bjursås föräldraförening 
 
 
  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2013-04-25 
 

Justerare sign 7 

 

§ 38 Samråd om detaljplan för del av kvarteret Västra Falun 
i Falu kommun 
 
Diarienummer KUL0072/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden har följande synpunkter på detaljplan för del 
av Västra Falun: 

1. Tillkommande bostadsbebyggelse mot Gruvgatan/Engelbrektsgatan 
uppförs in mot gården som en skärm mot nöjesanläggningen på 
Västra Falun 1. Det gör att bostadsbebyggelsen skär av kvarteret och 
får det att kännas slutet och otraditionellt, och det blir som ett eget 
kvarter i kvarteret. Detta är inte är optimalt ur kulturhistorisk 
synpunkt. 

2. Det finns risk att f.d. Falu hantverksförenings hus kommer att 
kännas inklämt av anslutande byggnader, framför allt den in mot 
gården. 

3. Skyddet för Halldinska gården (q1) och f.d. Falu hantverksförenings 
hus (k) är på en bra nivå och tillvaratar de kulturhistoriska värdena 
på ett rimligt sätt. Det bör dock utredas om det finns kulturhistoriskt 
intressanta interiörer i hantverksföreningshuset, som eventuellt skall 
förses med skydd. 

4. Planbestämmelsen q1 bör kompletteras med att byggnadsnämnden 
skall besluta om certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden 
vid ändring av byggnad. 

5. Den högsta tillåtna byggnadshöjden i kvarteret är för hög. För att ta 
tillvara utblicken mot Kristine kyrka bör tillkommande bebyggelse 
ej ha en byggnadshöjd som överstiger Egnellska huset och 
hantverksföreningens hus.  

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till ny detaljplan för del av 
kvarteret Västra Falun, vars syfte är att möjliggöra byggande av bostäder, 
butiker, kontor m.m. i en central del av Falun. Planområdet utgör riksintresse 
för kulturmiljövården och är en del av Världsarvet Falun. Dessutom ingår 
området i RAÄ´s fornlämning Falun 68:1, som är ett fast fornlämningsområde 
av stadslagertyp. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar februari 2013. 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-04-10 
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Protokollsanteckning 
Linnea Risinger (MP): ”Miljöpartiet anser att förtätandet av centrum 800 
meter från centralstationen är av så pass stor vikt för utvecklandet av ett 
hållbart Falun att vi inte tycker att man ska sätta en maxhöjd för husen i 
kvarteret. Just den här delen av centrum bör prioriteras när det gäller 
stadsförtätning eftersom det ger så pass positiva effekter för hållbart resande.” 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 39 Bidragsförslag till landstingets länskulturinstitutioner 
2013 
 
Diarienummer KUL0029/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden föreslår Kommunstyrelsen fördela bidrag till 
länskulturverksamheterna år 2014 enligt förvaltningens tjänsteskrivelse 
med bilaga 2013-04-15. 

 
Sammanfattning 
Inför 2013 tog kommunfullmäktige beslut om att Kultur- och 
ungdomsnämnden skall handlägga ärenden om bidrag till 
länskulturorganisationerna och lämna förslag till kommunstyrelsen om 
fördelningen av årets bidrag. 2014 års bidrag är första bidraget till 
länskulturorganisationerna efter att Landstinget har tagit sin kulturplan 
”Kulturen i Dalarna – En enhet av mångfalder”; en plan som i likhet med 
kommunens Kultur- och fritidspolitiska program prioriterar verksamhet som 
riktar sig mot barn och ungdom.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2013-04-15 
Ansökningshandlingar från länskulturinstitutionerna. 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
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§ 40 Bidragsbestämmelser för föreningar 
 
Diarienummer KUL0097/08 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Vägledningsdiskussion. 
 
 

§ 41 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2013-04-25 § 41. 

 
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. 
 
Personalärenden 
Delegationsbeslut personalärenden 
2013-03-21- -04-24 
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) (KUL0010/13) 
2013-03-19 
Systematiskt brandskyddsarbete Gruvbäckens kulturcentrum 2013-02-11 
(KUL0013/13) 
Avtal Konsulthjälp om utvecklingsprocess inom avdelningen Kultur 
(KUL0081/13) 
Förhandling enl. 11 § MBL om ny organisation för Kultur- och 
ungdomsförvaltningen (KUL0058/13) 
 
Ekonomiärenden 
Avskrivning av fordringar beslut 2013-03-21 (KUL0020/13) 
 
Bidragsärenden 
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2013-03-20 
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Namnkommittén 
Kallelse till sammanträde 2013-04-10 
 
Avtal 
2013-03-27. Objektskontrakt, internhyra Fritidsgård Nedre Gruvriset 33:171 (KUL0084/13) 
2013-04-09. Förlängning av Avtal om BTJ Bibliografisk service (KUL0041/07) 
2013-04-09. Avtal mellan Falu kommun, Kultur- och ungdomsförvaltningen och Catharina 
Enhörning (KUL0080/13) 
 
 

§ 42 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut. 

• Majoriteten och oppositionen får utse varsin representant till Falu 
demokratiutvecklingsdag den 3 juni 2013. 
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Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
S Staffan Nilsson, ordförande  
S Birgitta Gradén  
V Linn Björnberg  
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande Del av § 34-42 
M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande  
C Britt-Marie Alenius Romlin  
FAP Tore Karlsson  
 Tjänstgörande ersättare  
S Roland Lindberg ers för Johan Eklund (S)  
S Marianne Prosell ers för Linnea Risinger (MP) § 33-del av § 34 
KD Håkan Westberg ers för Inger Strandmark (FP)  

 Övriga närvarande  
 Ersättare  
S Marianne Prosell § 34-42 
V Joakim Nissinen  
MP Kenth Carlson Del av § 34-42 
M Kerstin Våghäll  
C Kristina Johansson  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ivan Feldborg, avdelningschef kultur Del av § 34, § 39-40 
 Karin Hane, avdelningschef bibliotek § 33-36 
 Peter Garvö landskapsingenjör trafik- och fritidsförv Del av § 34 
 Sara Strömberg projektledare kultur- och ungdomsförv Del av § 34 
 Elisabeth Ståhle projektledare Kulturskolan Del av § 34 
 Elsa Röing, kommunantikvarie § 38 
 Övriga  
 Anne Seppänen konstintendent Dalarnas museum Del av § 34 
 David Fridman Ungdomens Hus Valhall Del av § 34 
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