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§ 43 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 
2013-04-02 § 69. Antagande av Falu kommuns policy mot alkohol och droger 
för kommunens medarbetare samt handlingsplan. 
 
Beslut i Kommunstyrelsens fastighetsutskott 

1. 2013-04-18 § 34. Konstnärlig utsmyckning i samband med 
nybyggnation (KUL0027/12) 

 
Länsstyrelsen Dalarnas län, samhällsbyggnadsenheten 

2. 2013-04-09 Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 3 kap 14. Ändring 
av Munktellska huset. 

3. 2013-05-02. Bidrag till renovering av stensatt kanal i Carl 
Larssongårdens trädgård, Sundborns socken (KUL0025/13) 

 
Länskonst Dalarna/Landstinget Dalarna 

4. 2013-04-29. Barngrafikprojekt. Rekvisition av anslagna medel 
 
Världsarvspedagog Joakim Lindblad informerar om Skapande skola. 
 
Projektledare Elisabeth Ståhle informerar om Kulturrum. 
 
 

§ 44 Ändring av föredragningslistan 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

• Ärendet nr 3 ”Samråd om Översiktsplan Falun/Borlänge” tas upp som 
ärende nr 2. 
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§ 45 Samråd om Översiktsplan Falun/Borlänge 
 
Diarienummer KUL0090/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Kultur- och ungdomsförvaltningen har följande synpunkter på Översiktsplan för 
Falun/Borlänge. 
 

1. De två områden som utreds som kulturreservat, Harmsarvet och 
Dikarbacken, bör markeras på mark- och vattenanvändningskartan. 

2. Översiktsplanen måste påtala att det finns en målkonflikt mellan 
energieffektivisering av äldre bebyggelse och kulturhistoriska 
värden. Energieffektivisering av äldre bebyggelse skall göras på ett 
sådant sätt att fullgoda energivärden uppnås utan att kulturhistoriska 
värden skadas. 

3. Både Världsarvet Falun och de kreativa och kulturella näringarna 
måste mycket tydligare lyftas fram som en strategisk fråga för 
utvecklingen av kommunerna. 

4. LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) bör i första 
hand etableras utanför områden som utgör riksintresse för 
kulturmiljövården. I de fall där LIS-område sammanfaller med 
riksintresse för kulturmiljö är det mycket viktigt att områdets 
kulturhistoriska värden får vara vägledande för de beslut som tas om 
tillkommande bebyggelse. 

5. Ur kulturhistorisk synpunkt måste det framgå att vid all etablering av 
vindkraft skall hänsyn tas till visuell påverkan på kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och objekt. 

6. Det måste tydligt framgå i översiktsplanen hur kommunerna avser 
att tillgodose de redovisade riksintresseområdena för kulturmiljö 
samt Världsarvet Falun, t.ex. genom införande av skydd i form av 
områdesbestämmelser eller detaljplaner. 

7. Vad gäller målkonflikten mellan de två riksintresseområdena som 
Falu gruva utgör, så skall riksintresset för kulturmiljö, i kombination 
med den internationella världsarvsstatusen, väga tyngre än 
riksintresset för värdefulla ämnen och mineral. 

 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelserna i Falun och Borlänge har beslutat att ta fram en 
gemensam översiktsplan som ska omfatta båda kommunernas hela yta. 
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Översiktsplanen behandlar strategiskt viktiga frågor för en långsiktigt 
hållbar utveckling i Falun och Borlänge. Planen går inte på djupet i alla 
frågor, och den hänvisar i flera fall till redan befintliga program och 
policydokument i de båda kommunerna. Översiktplanen är vägledande för 
kommunernas planering och bygglovgivning, men den är inte juridiskt 
bindande.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-03 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

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

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
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 april 2013.  
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 47 Harmsarvsprojektets framtid 
 
Diarienummer KUL0100/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden ber kommunstyrelsen att överföra medel och ansvar för 
Harmsarvsprojektet till Kultur- och ungdomsnämnden som en 
permanent verksamhet för att säkerställa fortlevnaden av det 
pedagogiska jordbruket 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda en etablering av det pedagogiska 
jordbruket vid Dikarbacken. 

 
Sammanfattning 
I samband med att Kultur- och ungdomsnämnden tar över ansvaret för Falu 
Naturskola som en del i skapandet av den nya kulturskoleverksamheten behövs 
ett ställningstagande när det gäller Harmsarvsprojektet. 
 
Falu Naturskola startades 1989 och flyttade till Lilltorpet/Harmsarvet 2003. På 
Harmsarvet har Falu Naturskola utvecklat ett småskaligt museijordbruk, vilket 
har blivit ett bra verktyg för pedagogisk verksamhet kring Världsarvet och 
hållbar utveckling. Samarbetet med den ideella Harmsarvföreningen har stärkt 
Falu Naturskolas folkbildningsverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-06 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
 
 

§ 48 Remiss: Medborgarförslag: Utomhusscen i 
Regementsparken 
 
Diarienummer KUL0167/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås vad gäller förslaget att bygga en permanent 
scen i regementsparken. 

2. Trafik- och fritidsnämnden ges uppdraget att utreda en enklare 
anläggning som förberedelse för tillfälliga scenlösningar i 
Regementsparken och återkomma med ett förslag till teknisk lösning 
och finansiering i nästa års budgetarbete. 
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Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Eva Sundberg att en utomhusscen byggs i 
Regementsparken. Ärendet har remitterats till stadsbyggnadskontoret, kultur- 
och ungdomsnämnden och trafik- och fritidsnämnden med 
stadsbyggnadskontoret som samordnare. Företrädare för stadsbyggnads-
kontoret, kultur- och ungdomsförvaltningen och trafik- och fritidsförvaltningen 
har gemensamt upprättat en tjänsteskrivelse daterad 2013-05-06. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Eva Sundberg 2012-09-25 
Stadsbyggnadskontorets, Trafik- och fritidsförvaltningens och Kultur- och 
ungdomsförvaltningens gemensamma tjänsteskrivelse 2013-05-06 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
 
 

§ 49 Grund- och volymbidrag till studieförbundens lokala 
organisationer 2013 
 
Diarienummer KUL0026/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Bidraget för budgetåret 2013 beviljas med 1 701 tkr enligt bilaga 1 i 
förvaltningens förslag 2013-05-15. 

 
Sammanfattning 
Bidraget fördelas på ett grundbidrag (75 %) och ett rörligt bidrag (25 %). Det 
rörliga bidraget innehåller ett verksamhetsrelaterat bidrag och ett 
förstärkningsbidrag för deltagare med funktionshinder eller utrikes födda som 
har behov av språkligt stöd i svenska. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-15 
 
Beslutet sänds till 
Berörda studieorganisationer 
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§ 50 Bidragsbestämmelser för föreningar 
 
Diarienummer KUL0097/08 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar bidragsbestämmelser för kulturföreningar enligt 
förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-03 med bilaga 2013-04-12. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att komma med förslag till nya 
bidragsregler för kulturföreningarna. Förvaltningen har genomfört två träffar 
med föreningarna för att diskutera fram normer. Förvaltningens förslag har 
därefter varit uppe till vägledande diskussioner på nämnden och ute på 
remiss hos föreningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-03 med bilaga 
2013-04-12. 
 
 

§ 51 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2013-05-16 § 51. 

 
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 
Anställningsavtal 2013-04-25—2013-05-15 
2013-03-13. Checklista om trivsel och arbetsklimat - arbetsledare avd. Fritid 
(KUL0014/13) 
2013-04-23 Samverkansprotokoll 
2013-04-25 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Kultur- och 
ungdomsnämnden till förvaltningschefen (KUL0078/13) 
Redovisning av bisysslor (KUL0007/12) 
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Avtal 
Avtal om transport till Hellmansö för dagkollo 2013 (KUL0096/13) 
 
Namnkommittén 
2013-04-10 Protokoll 
 
 

§ 52 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Diarienummer   
 
Kultur-och ungdomsnämndens beslut 

• Inga kurs- och konferensinbjudningar att redovisa. 
 
 
 
 



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2013-05-16 
 

Justerare sign 10 

Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
S Staffan Nilsson, ordförande  
S Birgitta Gradén  
S Johan Eklund  
M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande  
C Britt-Marie Alenius Romlin  
 Tjänstgörande ersättare  
KD Håkan Westberg ers för Inger Strandmark (FP)  
V Joakim Nissinen ers för Linn Björnberg (V)  
S Roland Lindberg ers för Linnea Risinger (MP)  
M Kerstin Våghäll ers för Tore Karlsson (FAP)  

   
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
S Marianne Prosell  
C Kristina Johansson  
   
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Elsa Röing, kommunantikvarie § 45 
 Joakim Lindblad världsarvspedagog Del av § 43 
 Elisabeth Ståhle projektledare Kulturrum § 43 
 Ivan Feldborg avdelningschef Kultur § 48-50 
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