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Tid 09:00 – 11:45  
  
Plats Arenan, Mormorsgatan 7 
  
Beslutande ledamöter,  
Tjänstgörande ersättare och  
övriga närvarande 

 
 
Se närvaroförteckning sid. 12 

  
Justeringsdag 2012-06-25 
  
Paragrafer 60-73 
  
Justerare Tore Karlsson 
  
  
Underskrifter  
 
 
 
 
 
Margareta Liss Backhans Linnea Risinger Tore Karlsson 
 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kultur- och ungdomsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2012-06-20 
  
Protokollet anslås 2012-06-26  och tas ned 2012-07-18. 

 
Förvaringsplats Kultur- och ungdomsförvaltningen 
  
  
  
  
Underskrift  Margareta Liss Backhans 
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§ 60 Ändring av föredragningslistan 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

• Ärendet nr 10 ”Turlista för bokbussen” tas upp som ärende nr 3. 
 
 
 

§ 61 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. 
 
Ulrika Öhrn från Scenkonst Dalarna Barn och ungdom, informerar om 
ungdomars synpunkter på den Regionala Kulturplanen. 
 
Joakim Wredelius arbetsledare berättar om verksamheten på Arenan. 
 
Linnea Risinger (MP) rapporterar om träff den 18 juni 2012 med kommunens 
revisorer och KPMG. 
 
Beslut i Kommunfullmäktige: 
1. 2012-05-10 § 86. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Falu kommun 
2011 (KUL0012/11) 
2. 2012-05-10 § 87. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning (KUL0012/1) 
3. 2012-05-10 § 101. Godkännande av Demokratiplan 2015 (KUL0201/11) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
4. 2012-05-15 § 67. Byte av geodetiskt referenssystem i Falu kommun 2012-
2013 (KUL0116/12)  
 
Beslut i Kommunstyrelsens fastighetsutskott 
5. 2012-05-16 § 57. Utveckling av Aspebodaskolan (KUL0117/12) 
 
Kommunrevisionen 
6. Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Falu kommun 
(KUL0109/12) 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
7. Utvecklingen i Falun 2011 
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Dalarnas museum 
8. Arkeologisk rapport 2012:2. Arkeologisk förundersökning Vika Kyrkby av 
prästgårdens tomt inom bytomt RAÄ 260 i Vika socken. (KUL0099/12) 
 
Våra gårdar 
9. 2012-05-10. Alkoholfria mötesplatser – fest för alla! (KUL102/12) 
 
 
 

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

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ny turlista för 
bokbussen från och med hösten 2012 enligt tjänsteskrivelse  
2012-06-12. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till alternativa sätt att 
lösa biblioteksservicen i avlägset belägna orter som har ett betydande 
befolkningsunderlag. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att utvärdera och revidera det kultur- och 
fritidspolitiska programmet med biblioteksplan. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen försöker anpassa bokbussens turer efter de riktlinjer som finns i 
kommunens biblioteksplan, en del av det Kultur- och fritidspolitiska 
programmet. För att nå förskolor och skolor (enligt biblioteksplanens 
intentioner) måste turlistan göras om och kvällsturer till landsbygden dras in 
till förmån för skol- och förskolebesöken. Vissa av kvällsturerna ersätts med en 
söndagstur (Lumsheden, Karlsbyheden, Blixbo och Danholn) medan andra 
försvinner. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Linnea Risinger (MP): ”1. Nämnden godkänner förvaltningens 
förslag till ny turlista för bokbussen från och med hösten 2012 enligt 
tjänsteskrivelse 2012-06-12. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till alternativa sätt att 
lösa biblioteksservicen i avlägset belägna orter som har ett betydande 
befolkningsunderlag.  
3. Förvaltningen får i uppdrag att utvärdera och revidera det kultur- och 
fritidspolitiska programmet med biblioteksplan.” 
 
Beslutsunderlag 
Kultur och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-12 
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§ 63 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2012 
 
Diarienummer KUL0015/12 
 
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 maj 2012  
 
Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret 
 
 
 

§ 64 Budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014 - 2015 
 
Diarienummer KUL0011/12 
 
Kultur-och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Muntlig information av förvaltningen. 
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§ 65 Personalärenden 
 
Kultur-och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Delegationsbeslut personalärenden 
2012-05-24- -06-20 
 
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) (KUL0010/12) 
2012-05-23 
 
 
 

§ 66 Remiss från Kulturdepartementet (Ds 2012:8): 
Nationell samordning av hemslöjden - översyn av 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
 
Diarienummer KUL0084/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget enligt 
tjänsteskrivelse 2010-05-30. 

 
Sammanfattning 
Kulturdepartementet har skickat utredningen ”National samordning av 
hemslöjden – en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor” på remiss till Falu 
kommun. Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till Kultur- och 
ungdomsnämnden för handläggning. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-30 
Remiss från Kulturdepartementet: ”National samordning av hemslöjden – en 
översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor”. 
 
Beslutet sänds till 
Kulturdepartementet 
 
 
 



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2012-06-20 
 

 7 

§ 67 Samrådsremiss: Områdesbestämmelser för Gamla 
Herrgården 
 
Diarienummer KUL0105/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Nämnden godkänner förslaget till områdesbestämmelser för Gamla Herrgården 
med följande synpunkter: 

1. Samtliga byggnader som i 2012 års bevarandeplan för Falu innerstad 
bedöms vara kulturhistoriskt särskilt värdefulla (grupp 1) bör omfattas 
av rivningsförbud. 

2. Delar av texten på sid. 7 i beskrivningen hänvisar till 1988 års utgåva 
av ”Husen berättar”. Denna text bör ändras så att den refererar till den 
senaste utgåvan från 2012. 

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret på Falu kommun har tagit fram områdesbestämmelser 
för stadsdelen Gamla Herrgården i Falun. Handlingarna utgörs av plankarta 
med bestämmelser, planbeskrivning samt en lokal byggnadsordning. Syftet 
med områdesbestämmelserna är att säkerställa den riksintressanta kulturmiljön, 
skydda de kulturhistoriska och estetiska miljövärdena och den unika 
helhetsmiljön, underlätta bygglovfrågor, ge kommunen möjlighet att påverka 
bebyggelseutvecklingen med stor hänsyn till den befintliga miljöns karaktär, 
bidra till god utformning av yttre miljöer och bevara en måttfull blandning av 
olika verksamheter. 
 
Som komplement till områdesbestämmelserna har en lokal byggnadsordning 
tagits fram. I den lokala byggnadsordningen ges allmänna råd och 
rekommendationer i byggnadsvård för såväl framtida förändringar av befintlig 
bebyggelse, som för nybebyggelse. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2012-05-14. 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-01 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 68 Samrådsremiss: Upphävande av detaljplan för Gamla 
Herrgårdsområdet och Östra Ingarvet samt del av 
detaljplan för Gamla Herrgården 13 och 14 
 
Diarienummer KUL0106/12 
 
Kultur- och ungdomsnämnden beslut 

• Nämnden godkänner förslaget till upphävande av detaljplan för Gamla 
Herrgårdsområdet och Östra Ingarvet samt del av detaljplan för Gamla 
Herrgården 13 och 14 under förutsättning att områdesbestämmelser för 
området antas. 

 
Sammanfattning 
Ett förslag till upphävande av del av detaljplan för Gamla Herrgårdsområdet 
och Östra Ingarvet samt del av detaljplan för Gamla Herrgården 13 och 14 har 
upprättats av stadsbyggnadskontoret i Falu kommun. Syftet med upphävandet 
är att ersätta detaljplanerna med områdesbestämmelser utformade med krav på 
anpassning till den kulturhistoriskt intressanta miljön vid uppförande av nya 
byggnader och som skydd för den äldre bebyggelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling 2012-05-14 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-01 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 
 

§ 69 Samrådsremiss: Detaljplan för bostäder på Stenbocks 
väg 
 
Diarienummer KUL0098/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Nämnden anser att nedanstående synpunkter måste beaktas för att aktuell 
detaljplan skall kunna antas: 

1. Den exploateringsgrad som tillåts är för hög och kommer, om den 
utnyttjas fullt ut, att inkräkta för mycket på byggnadsminnet. 

2. För att säkerställa den skyddade bebyggelsen inom byggnadsminnet bör 
tillkommande bebyggelse ha ett avstånd av minst 40 meter till äldre 
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bebyggelse. Den prickade marken mot kasernbyggnaderna bör därför 
breddas, så att detta säkerställs i detaljplanen.  

3. Bebyggelsen bör utgöras av fristående byggnader i parkmiljö och 
förläggas i områdets yttre delar, mot Stenbocks väg och 
Kungsgårdsvägen.  

4. Övergången till Regementsparken bör vara mjuk och inte i för stor 
utsträckning utgöras av hårdgjorda ytor som parkeringsplatser eller 
avskärmande bebyggelse.  

5. Den plana ytan där helikopterplattan idag finns bör inte bebyggas utan 
hållas öppen för ökad sikt mot kasernbyggnaderna. 

 
Sammanfattning 
En detaljplan håller på att upprättas för bostäder vid Stenbocks väg, mellan 
regementsområdet och Korsnäsvägen i Falu tätort. Syftet är att undersöka 
möjligheten för Kopparstaden att bygga ca. 130 mindre lägenheter i området. I 
ett planprogram från 2002 redovisas fastigheten som ett framtida område för 
bostäder. Regementsområdet, inkl. hela planområdet, är byggnadsminne enligt 
Lagen om kulturminnen och det är av stor vikt att utformningen av området 
sker med största hänsyn till byggnadsminnet. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2012-05-14 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-06-05 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 
 

§ 70 Kulturskola i Falun 
 
Diarienummer KUL0191/10 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Nämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget enligt tjänsteskrivelse 
2012-05-30 med följande tillägg: 

1. Moderna kulturformer som ungdomar möter i sin vardag bör ha en 
självklar del i kulturskolans utbud. 

2. Faluns kulturföreningar bör vara involverade i hela processen, så att 
man kan ta vara på möjligheterna i att skapa en delad arena och 
mötesplats för stadens samlade kulturliv i alla åldrar. 

 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att utredningen ”Framtidens 
kulturskola i Falun” ska skickas ut på remiss. Kultur- och ungdomsnämnden 
ska ge ett svar på remissen. Förvaltningen har gjort ett förslag till remissvar. 
 
Beslutsunderlag 
Remissunderlag: Framtidens kulturskola i Falun 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-30 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Linnea Risinger (MP): ”Tillägg i förvaltningens remissvar: 
Nämnden antar förvaltningens remissvar som sitt eget enligt tjänsteskrivelse 
2012-05-30 med följande tillägg: ”1. Moderna kulturformer som ungdomar 
möter i sin vardag bör ha en självklar del i kulturskolans utbud. 2. Faluns 
kulturföreningar bör vara involverade i hela processen, så att man kan ta vara 
på möjligheterna i att skapa en delad arena och mötesplats för stadens 
samlade kulturliv i alla åldrar.” 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

§ 71 Skateboardramp i Grycksbo 
 
Diarienummer KUL0107/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden omfördelar 10 000 kr från kontot punkt- och förlustbidrag till 
renovering av skateboardramp vid Grycksbo fritidsgård. 

 
Sammanfattning 
Skateboardrampen från dåvarande Kvarnvillans fritidsgård flyttades 2007 till 
Grycksbo fritidsgård. Rampen har blivit ett populärt tillhåll för ungdomarna i 
området. Sedan 2009 har även årligen ett skateboardläger anordnats några 
dagar under sommarlovet. Det är ett populärt läger som lockar ungdomar från 
olika delar av kommunen. Skateboardrampen är en attraktiv fritidssyssel-
sättning för såväl ungdomar i Grycksbo som ungdomar från övriga kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 2012-05-24 § 53 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-30 
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§ 72 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Diarienummer   
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2012-06-20 § 72. 

 
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. 
 
Avtal 
2012-05-21. Hyresavtal mellan Kultur- och ungdomsförvaltningen och 
Rättvisecaféet om Ernst Rolfsgårdens cafédel (KUL0104/12) 
 
 
 

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

• Två från majoriteten och två från oppositionen får representera 
nämnden på Ungdomsstyrelsens rikskonferens den 28 – 29 november 
2012 i Stockholm. 
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Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
MP Linnea Risinger ordförande  
S Birgitta Gradén  
S Johan Eklund  
C Britt-Marie Alenius Romlin  
FAP Tore Karlsson  
FP Inger Strandmark  
 Tjänstgörande ersättare  
S Roland Lindberg ers för Staffan Nilsson (S)  
V Joakim Nissinen ers för Linn Björnberg (V)  
M Kerstin Våghäll ers för Jan-Olof Montelius (M)  
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
S Marianne Prosell  
S Magnus Stålberg  
   
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller  
 Anki Karlström, avdelningschef fritid  
 Karin Hane, avdelningschef bibliotek  
 Helena Sundqvist, bibliotekarie bokbuss  
 Joakim Wredelius, arbetsledare Arenan § 1-2 
 Övriga  
 Ulrika Öhrn, Scenkonst Dalarna Barn och Ungdom § 1-2 
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