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 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 3

§ 55 Medborgarförslag: Uppför en staty av Bempa på 
Lugnet och kalla bandyarenan Bempavallen 
 
Diarienummer KUL0101/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden avslår medborgarförslaget och ber 
namnkommittén att ta ställning till namnförslaget: Bempavallen. 
 
 
Sammanfattning 
Egon Aspman föreslår i ett medborgarförslag att Lugnet ska smyckas med en 
staty föreställande Bempa och att bandyarenan ska kallas Bempavallen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Egon Aspman 2013-11-14  
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-04 
 
Beslutet ska skickas till 
Egon Aspman 
Kommunfullmäktige  
 
 
 

  

dbl01
Rektangel

dbl01
Rektangel

dbl01
Rektangel



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 4

§ 56 Medborgarförslag: Staty på skidåkare 
 
Diarienummer KUL0100/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden avslår medborgarförslaget och ber förvaltningen 
att i samverkan med trafik- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret 
ta fram förslag på utsmyckning på den föreslagna platsen. 
 
 
Sammanfattning 
Lasse Harlin föreslår i ett medborgarförslag att Lugnetrondellen ska smyckas 
med en skidåkare som diagonalar in mot skidstadion. Statyn föreslås vara 2,5 
meter hög. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Lasse Harlin 2013-08-27 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-04 
 
Beslutet ska skickas till 
Lasse Harlin 
Kommunfullmäktige  
 
 
 
 

  

dbl01
Rektangel

dbl01
Rektangel

dbl01
Rektangel



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 5

§ 57 Rapporter och information från Kultur- och 
ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och 
kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän 
 
Beslut i Kommunfullmäktige 
Protokoll från KF Protokoll från KF 2014-05-08 § 119 Svar på motion från Svante Parsjö 
Tegnér (FP) Öka öppenheten genom att låta folk läsa nämnd- och styrelsehandlingar på 
internet 
 
Beslut i Kommunstyrelsen 
Protokoll kommunstyrelsen 2014-06-03 § 158 Antagande av policy och åtgärdsplan för 
ANDT 
 
Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Protokoll från KSA 2014-05-14 § 72 Omprioritering till Falun.se som webbprojekt för år 
2014 
 
Protokoll från KSA 2014-06-10 § 80 Ny förvaltningsstruktur – rekryteringsprocessen 
 
Beslut i Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
 
Beslut i Kommunstyrelsens fastighetsutskott 
Protokoll KSF 2014-05-15 § 52 Folkets Hus 
 
Protokoll KSF 2014-05-15 § 53 Pågående investeringsprojekt 
 
Protokoll från KFS 2014-06-04 § 64 Rapport om pågående investeringsprojekt 
 
Protokoll från KFS 2014-07-08 § 72 Information om aktuella investeringsprojekt 
 
Protokoll från KSF 2014-08-27 § 80 Lägesrapport om pågående och kommande 
investeringsprojekt 
 
Protokoll från KSF 2014-08-27 § 74 Information om projekt- och förvaltningsläget Folkets 
Hus 
 
Samordningssmöten Geislerska parken 
Protokoll gällande flytt av Staty Berguv från Geislerska parken till Falu Gruva Uvplatsen 
2014-04-14 
 
Länsstyrelsen Dalarnas län (KUL0025/14) 
Bidrag (7:2) till målning av flygelbyggnad på Stora Hyttnäs, Sundborn socken 
 
Bidrag (7:2) till renovering av lastkajstak på magasinet vid Falu  
järnvägsstation, Falu stad och kommun 
 



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 6

Yttrande över ingrepp i fornlämning nr 219:1 på fastigheten Varbo 5:6, Stora Kopparbergs 
socken, Falu kommun, Dalarnas län 
 
Övrigt 
Förslag till nominering Årets kulturkommun  
Information från Kommunala Handikapprådets möte  
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 7

§ 58 Budget 2015 och ekonomisk flerårsplan 2016-2017 
 
Diarienummer KUL0016/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden har tagit del av förslaget till verksamhetsplan 
2015 och ekonomisk plan för 2016 och 2017 för kultur- och 
fritidsförvaltningen 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har i juni lämnat ut anvisningar för upprättande 
av verksamhetsplan med budget utifrån kommunfullmäktiges beslut om Budget 
2015 och ekonomisk plan för 2016 och 2017. 
Ett förslag till verksamhetsplan för den nya kultur- och fritidsförvaltningen har 
nu upprättats i samarbete mellan kultur- och ungdomsförvaltningen och trafik- 
och fritidsförvaltningen. Förslaget ges nu som information till trafik- och 
fritidsnämnden och kultur- och ungdomsnämnden och ska sedan fastställas av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  
Verksamhetsplanen skall – utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut i våras 
beskriva: 

• Vad som skall utföras och till vilken kvalitet 
• Mål för verksamhet och kostnadseffektivitet 
• Aktiviteter och åtgärder för att bli kostnadseffektivare 
• Hur och när uppsatta mål för verksamheten skall nås 

I planen skall framgå hur eventuella volymförändringar, politiska 
prioriteringar, ändrat uppdrag, nya tjänster och finansiering kommer att 
hanteras. Enligt anvisningarna skall verksamhetsplanen inte innehålla nya 
äskanden för åren 2015-2017. 
I anvisningarna framgår att det i oktober kommer att ske en avstämning av 
verksamheter utifrån kommunens valresultat och med fokus på större 
verksamhetsavvikelser. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2015 och ekonomisk plan för 2016 och 2017 för kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 8

§ 59 Delårsbokslut och verksamhetsberättelser 2014-08-31 
 
Diarienummer KUL0018/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av förvaltningsberättelsen med 
delårsbokslut och resultatprognos för drift- och investeringsbudget 
2014-08-31. 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förvaltningsberättelse med delårsbokslut 
och resultatprognos för drift- och investeringsbudget 2014-08-31 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 9

§ 60 Motion från Maria Gehlin (FAP) och Stefan Clarström 
(FAP): Inrätta fältsekreterare i Falu kommun 
 
Diarienummer KUL0091/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som 
sitt eget. 
 
Sammanfattning 
Ärendet 
Motionärerna vill att Falu kommun ska inrätta fältsekreterare som ska öka 
tryggheten för unga ute på staden. Ärendet är remitterat till kultur- och 
ungdomsnämnden och socialnämnden 
 
Förvaltningens förslag till remissvar 
Att hitta ungdomar i behov av hjälp och stöd samt förhindra utanförskap och 
missbruk bland unga är mycket viktigt. Detta arbete bedrivs idag av flera 
förvaltningar. 
Kultur- och ungdomsförvaltningen skall egentligen inte anställa fältsekreterare. 
Detta är en fråga för socialförvaltningen. En del kommunen väljer dock att 
anställa såkallade fältfritidsledare, fritidsledare med gedigen utbildning inom 
den sociala sektorn. Själva myndighetsutövningen när det gäller unga har 
förstås socialnämnden alltid kvar. 
Av motionen framgår inte hur stor målgruppen är och vilket behov som finns. 
Därför är det svårt att bedöma hur många fältsekreterare/fältfritidsledare som 
behövs i förhållandet till övriga insatser som görs i kommunen. Generellt är 
kultur- och ungdomsförvaltningen positiv till motionärens intentioner under 
förutsättning att medel för inrättande av sådana tjänster kan tillskjutas. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-08 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden 
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 10

§ 61 Remiss: Motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Regler 
för bidrag till ideella föreningar i Falu kommun 
 
Diarienummer KUL0102/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som 
sitt eget. 
 
Sammanfattning 
Svante Parsjö Tegnér  (FP) har skrivit en motion angående regler för bidrag till 
föreningar i Falun. Ärendet har remitterats till kultur- och ungdomsnämnden 
och trafik- och fritidsnämnden. Motionären vill att kommunen ska anta regler 
för bidrag till föreningar. Förvaltningen har gjort ett förslag till svar. 
 
Förvaltningens förslag till remissvar 
Kultur- och ungdomsnämnden har sedan lång tid tillbaka tydliga regler för 
bidrag till ideella föreningar inom kultursektorn. Dessa regler gör det möjligt 
att förhindra bidragsgivning till ickedemokratiska organisationer och 
organisationer med en verksamhet som har ett ickedemokratiskt syfte.  
Se bifogade föreningsbidragsregler. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-08 
Kultur- och ungdomsnämndens regler för bidrag till kulturföreningar 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 11

§ 62 Förfrågan från eleverna årskurs 6 Rönndalsskolan 
 
Diarienummer KUL0119/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden avslår önskemålet om utökat öppethållande på 
Envikens fritidsgård. 
 
 
Sammanfattning/Bakgrund  
Ungdomar i Rönndalen i Enviken har skrivit till kultur - och 
ungdomsförvaltningen och begärt att Envikens fritidsgård ska vara öppen alla 
kvällar i veckan. Detta är en fråga för nämnden. 
Envikens fritidsgård har idag två 50 % tjänster som fritidsledare. Fritidsgården 
har haft öppet tre kvällar i veckan fram till höstlovet 2013, därefter två kvällar 
per vecka på grund av minskat besöksantal. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-04 
 
Beslutet ska skickas till 
Personal och ungdomar Envikens fritidsgård 
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 12

§ 63 Lokalprogram för Kulturrum 
 
Diarienummer KUL0069/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 

1. Lokalprogrammet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut med 
ändringen att utemiljön som beskrivs i lokalprogrammet sid. 5 skjuts på 
framtiden samt att ”black box” (teaterlokal) sid. 9 enbart blir ett 
undervisningsrum för teater och drama. 

2. Kultur- och ungdomsnämnden delegerar beslut om ytterligare 
justeringar och anpassningar av mindre väsentlig karaktär i 
lokalprogrammet för “Kulturrum Falun” till nämndens ordförande. 

3. Kultur- och ungdomsnämnden uppdrar till kultur- och 
ungdomsförvaltningen att utreda om en utomhusscen ska finnas när den 
inre ombyggnationen av Kulturskolan är färdig.   

 
 
Sammanfattning 
Ett lokalprogram för “Kulturrum Falun” är beslutat i Kultur- och 
ungdomsnämnden 24 mars 2014. Där beskrivs syfte, vision och mål samt 
verksamheten och verksamhetens funktioner. Därefter har kultur- och 
ungdomsförvaltningen i samarbete med Kommunfastigheter tagit fram en skiss 
samt kostnadsberäknat projektet. Kommunstyrelsens fastighetsutskott har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige en investeringsram för projektet om 3 
miljoner för 2014 och ytterligare 40 miljoner för 2015. Dessutom ska 
underhållsinvesteringar till en icke fastslagen kostnad göras inom 
kommunfastigheters underhållsbudget. På grund av att förslaget till 
investeringsbudget för “Kulturrum Falun” är lägre än den uppskattade 
kostnaden för ett fullt ut genomfört lokalprogram enligt beslutet den 24 mars 
behöver verksamheten tillsammans med kommunfastigheter göra besparingar. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse 2014-09-24 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfastigheter  
KSF  
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 13

§ 64 2014 års kulturutmärkelser - diskussion 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 

• Nämnden har diskuterat förslag. 
 
Sammanfattning 
Nämnden diskuterar beslut som ska fattas i november om kulturutmärkelser. 
 
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 14

§ 65 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av kurser och konferenser 
 
Sammanfattning 
Staffan Nilsson (S), Britt-Marie Alenius Romlin (C) representerar nämnden på 
SKL:s kulturkonferens 6-7 oktober 2014.  
 
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

Justerare sign 15

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

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2014-09-25 § 66. 

 
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 2014-09-05 
 
Personalärenden 
Samverkansprotokoll 2014-05-21 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
2014-06-19. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från sektionschef för Kultur 
till enhetschef allmänkultur (KUL0126/14) 
 
Ordförandebeslut  
Hyresstöd till Emaljverkstan (KUL0120/14)  
Remiss förslag på föreskrifter och skötselplan för nytt naturreservat, Sanders 
gammelskog (KUL0132/14) 
2014-06-02. Samråd: Detaljplan för verksamhetsområde vid 
Tallen.(KUL0099/14) 
2014-08-12. Samråd: detaljplan för Liljansskolan.(KUL0112/14) 
2014-08-12. Samråd detaljplan för Lugnetgymnasiet.(KUL0117/14) 
2014-08-12. Samråd detaljplan för mindre del av Krondiket.(KUL0118/14) 
2014-09-01. Samråd detaljplan för kv Rödbro.(KUL0133/14) 
 
Ekonomiärenden 
2014-08-18 Avskrivning av fodringar (KUL0020/14)  
 
 
 
 



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-09-25 
 

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  

FAP Tore Karlsson  

 Tjänstgörande ersättare  

V Joakim Nissinen ers för Linn Björnberg (V)  

FP Kerstin Våghäll ers för Inger Strandmark (M)  

S Roland Lindberg ers för Linnea Risinger (MP) § 55  

MP Kenth Carlson ers för Linnea Risinger (MP) § 56-66  

 Övriga närvarande  

 Ersättare  

S Roland Lindberg § 56-66  

S Marianne Prosell  

S Magnus Stålberg  

C Kristina Johansson  

   

 Tjänstemän  

 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  

 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller § 64-66 

 Margareta Krantz Sewerin kultur § 64-66 

 Anki Karlström, avdelningschef fritid § 64-66 

 Daniel Blomkvist, sekreterare   

 Egon Aspman, medborgarförslaggivare § 55  
 

dbl01
Rektangel


