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§ 16  Förändringar i föredragningslistan

Kultur-och ungdomsnämndens beslut
• Ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde och tas upp som 

punkt nr sju på föredragningslistan.

Följande extra ärende anmäls: Kultur- och fritidspolitiskt program med 
biblioteksplan för Falu kommun (KUL0104/07)

§ 17  Presentation av länskulturinstitutionerna

KUL0028/12

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden har tagit del av informationen.

Länsmuseichef Jan Raihle och ekonomichef Lennart Vikström informerar om 
verksamheten vid Dalarnas museum.

Länsbibliotekschef Lisa de Souza informerar om verksamheten vid 
Länsbibliotek Dalarna.

§ 18  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.

Kommunfullmäktige
1. 2011-11-24 § 207. Antagande av träbyggnadsstrategi i Falu kommun. 
(KUL203/11)

Kommunstyrelseförvaltningen
2. Åtgärdsplan 2012 för Falu kommuns lokala miljöprogram (KUL0034/12)
3. Åtgärdsplan 2012 för Falu kommuns lokala folkhälsoprogram 
(KUL0035/11)
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Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten
4. 2012-01-11. Beslut om tillstånd enligt 2 kap 12 § lagen om kulturminnen. 
Renovering av 1 milstolpe i Dalarnas län. (KUL0024/12)
5. 2012-01-30. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 3 kap 14 §. Ansökan 
om tillstånd för utbyggnad av parkeringsplatser inom f.d. I 13 (KUL0024/12)
6. 2012-01-30.  Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 3 kap 14 §. 
Ventilationsanläggning i Falu rådhus. (KUL0024/12)
7. 2012-02-06. Beslut om tillstånd enligt 2 kap 12 § lagen om kulturminnen. 
Byggnation av slogbod inom fastigheten Lilla Aspeboda socken 
(KUL0138/11)

Skolförvaltningen/Kultur- och ungdomsförvaltningen
8. 2012-02-06 Ansökan till Kulturrådet om bidrag för Skapande skola.
Världsarvspedagog Joakim Lindblad informerar.

§ 19  Bokslut och årsredovisning 2011

KUL0012/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Redovisningen av Kultur- och ungdomsförvaltningens 

verksamhetsberättelse 2011 och budgetavräkning, driftbudget 
december 2011 godkänns.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens verksamhetsberättelse 2011 och budget-
avräkning, driftbudget december 2011

Beslutet sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret
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§ 20  Avskrivning av fordringar 2012

KUL0016/12

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Fordringar enligt skrivelse från ekonomikontoret 2012-02-10 avskrivs 

för totalt 43 975 kr.
2. Avskrivningsbeloppet 43 375 kr täcks av medel i budget för 

biblioteksverksamheten med kodsträng: ansvar 3201, konto 7381, 
tjänst 320001.

3. Avskrivningsbeloppet 600 kr täcks av medel i budget för 
barnkulturverksamheten med kodsträng: ansvar 3600, konto 7381, 
tjänst 315005, aktivitet 2603.

Sammanfattning
Ekonomikontoret föreslår den 10 februari 2012 Kultur- och ungdomsnämnden 
att avskriva fordringar för totalt 43 975 kr och att avskrivningsbeloppet skall 
täckas av tillgängliga medel på ansvar och verksamhet som förvaltningen 
anger.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-02-10
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-10

Beslutet sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

§ 21  Personalärenden

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden har tagit del av informationen.

Delegationsbeslut personalärenden
2012-01-26- -02-22

Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
2012-01-23
2012-02-20

Beslutet sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, personalkontoret
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§ 22  Extra ärende: Kultur- och fritidspolitiskt program med 
biblioteksplan för Falu kommun

KUL0104/07

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Kultur- och ungdomsnämnden ber Kommunstyrelsen om att få 

rapportera vilka åtgärder som genomförts och inte, i det av 
Kommunfullmäktige beslutade Kultur- och fritidspolitiska 
programmet med biblioteksplan.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2008-10-09 § 135 det kultur- och fritidspolitiska 
programmet med biblioteksplan. Programmet innehåller åtgärder för att 
utveckla och förbättra kultur- och fritidsverksamheten i Falu kommun och 
syftar fram mot år 2020.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-16

Beslutet sänds till
Kommunstyrelsen

§ 23  Söndagsöppet på stadsbiblioteket

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden har tagit del av informationen.

Muntlig information av förvaltningen.

Informationsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens utvärdering söndagsöppet på Falu 
Stadsbibliotek 2012-01-20
Synpunkter från DIK och Vision angående utvärderingen av söndagsöppet.
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§ 24  Remiss: Energi- och klimatprogram för Falu kommun

KUL0041/12

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
Kultur- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till Energi- och klimatprogram för 
Falu kommun  under förutsättning att nedanstående synpunkt beaktas och synliggörs:

• Målkonflikter med andra samhällsmål, till exempel kulturmiljö, måste 
identifieras och hanteras. Till exempel måste kunskapen om energieffektivisering 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader öka så att fullgoda resultat kan uppnås 
utan att kulturvärden skadas. 

Sammanfattning
Falu kommun, miljöförvaltningen, har tagit fram ett förslag till Energi- och 
klimatprogram för Falu kommun. Programmet blickar mot år 2050 men skall också vara 
en vägledning för dagens energirelaterade frågor. Det delas in i fyra huvudområden: 
energianvändning, energidistribution, energiutvinning samt indirekt energianvändning 
och klimatpåverkan. För varje delområde redovisas strategi och åtgärdsområden.

Ambitionen med energi- och klimatprogrammet är att det skall vara en vägvisare som 
underlättar för olika parter att dra åt ett gemensamt håll och bygga det energiintelligenta 
Falun som kan bidra till en mer hållbar region, nation och värld. Falu kommuns energi- 
och klimatprogram bygger till stora delar på den länsövergripande energi- och 
klimatstrategi som länsstyrelsen har tagit fram. Arbetet får ses som ett led i arbetet med 
att nå de övergripande nationella miljökvalitetsmålen.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-09.
Miljöförvaltningens remissversion

Beslutet sänds till
Miljöförvaltningen.
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§ 25  Kulturskola i Falun

KUL0191/10

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Kultur- och ungdomsnämnden överlämnar utredningen ”Framtidens 

kulturskola i Falun” till Kommunstyrelsen för bred remissbehandling 
och beslut.

2. Kultur- och ungdomsnämnden ber Kommunstyrelsen ta ställning till 
huvudmannaskap för en eventuell kulturskola enligt utredningens 
förslag.

Sammanfattning/Bakgrund
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2011-04-20 § 38 att ge 
Skolnämnden och Kultur- och ungdomsnämnden i uppdrag att starta en 
utredning om en kulturskola i Falun. Sveriges Musik och Kulturskoleråd, 
SMoK har gjort utredningen på uppdrag av en styrgrupp bestående av 
presidierna från Skolnämnden och Kultur- och ungdomsnämnden.

Beslutsunderlag
Sveriges Musik och Kulturskolerådets utredning Framtidens kulturskola i 
Falun 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-13

Beslutet sänds till
Skolnämnden
Kommunstyrelsen

§ 26  Konstnärlig utsmyckning - offentlig konst

KUL0027/12

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Kultur- och ungdomsnämnden begär hos Kommunstyrelsen att alla 

ny- och ombyggnationer inom Falu kommuns fastighetsbestånd skall 
generera medel avsatta för konstnärlig utsmyckning enligt 
kommunfullmäktiges beslut 1992-11-12, § 139 där 1% av 
byggkostnaderna föreslås avsättas till konstnärlig utsmyckning.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 1992-11-12, § 139 ”att 
kulturnämnden ska ansvara för konstnärlig utsmyckning av ny- och 
ombyggnationer enligt kulturförvaltningens skrivelse daterad 1992-04-13”. 

Justerare sign
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Med etableringen av Kommunfastigheter 1993 beslutades även följande:
I de fall utsmyckningskostnaderna understiger tre basbelopp fungerar en 
konstkommitté bestående av två tjänstemän från kulturförvaltningen, en från 
kommunstyrelsen (kommunfastigheter) och en från berörd förvaltning. 
Överstiger beloppet tre basbelopp består konstkommittén av ordförande i 
kulturnämnden eller dennes ersättare, kommunstyrelsens ordförande eller 
dennes ersättare samt representant från berörd nämnd/styrelse. Till denna 
grupp knyts tjänstemän efter behov. 

Dessa beslut har sedan år 2005 inte beaktats.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-13
Kommunfullmäktiges beslut 1992-11-12 § 139
Kommunstyrelsens beslut 1993-09-28 § 158

Beslutet sänds till
Kommunstyrelsen

§ 27  Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2012

KUL0022/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Kulturföreningarna får verksamhetsbidrag enligt bilaga till 

förvaltningens förslag 2012-02-08.

Sammanfattning
41 st föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2012. Förvaltningens 
förslag är att dela ut verksamhetsbidrag på 524 tkr till 38 föreningar. 
Resterande bidrag på 116 tkr i 2012 års budgetram reserveras för punkt- och 
förlustbidrag. 

Beslutsunderlag
Ansökningar från föreningar.
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-08

Beslutet sänds till
Berörda föreningar
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§ 28  Redovisning av delegeringsbeslut

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 2012-02-23 § 28.

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.

Upphandling
2012-01-23 Direktupphandling av en Apple Imac

§ 29  Kurs- och konferensinbjudningar

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och konferens-

inbjudningar.

Justerare sign
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Närvaroförteckning

Parti Beslutande Avvikande närvaro
Ledamöter

S Staffan Nilsson, ordförande
S Birgitta Gradén
S Johan Eklund § 16-18
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande Del av § 17-29
M Jan-Olof Montelius 2:e vice ordförande
C Britt-Marie Alenius Romlin
FAP Tore Karlsson
FP Inger Strandmark

Tjänstgörande ersättare

V Johakim Nissinen ers. för Linn Björnberg (V)
MP Kenth Carlson ers för Linnea Risinger (MP) § 16- del av § 17
S Marianne Prosell ers för Johan Eklund (S) § 19-29

Övriga närvarande
Ersättare

S Marianne Prosell § 16-18
S Magnus Stålberg
MP Kenth Carlson Del av § 17-29
M Kerstin Våghäll
C Kristina Johansson

Tjänstemän

Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Ussi Jonsson Kjellberg ekonom/controller
Karin Hane, avd.chef bibliotek
Anki Karlström, avd.chef fritid
Elsa Röing, kommunantikvarie
Ivan Feldborg, avd.chef kultur
Birgitta Hellström, kultursekreterare § 16-17
Joakim Lindblad världsarvspedagog Del av § 17-18
Övriga
Jan Raihle, länsmuseichef Dalarnas museum § 16– del av § 17
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Lennart Vikström, ekonomichef Dalarnas museum § 16– del av § 17
Lisa de Souza, länsbibliotekschef § 16-17
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