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§ 81 Rapporter och information från Kultur- och 
ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och 
kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän 
 
Kommunfullmäktige  
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-10-13 § 250 Omfördelning av investeringsmedel 
2014 och begäran om tillkommande investeringsmedel för 2015 angående anpassningar för 
kulturverksamhet i Folkets Hus 
 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-10-13 § 253 Kommunens delårsrapport per 2014-08-
31 med årsprognos för Falu kommun 
 
Kommunstyrelsen 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-10-28 § 271 Införande av Kontaktcenter 
 
KSA 
Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-10-15 § 105 Kontaktcenter i Falu 
kommun 
 
KSU 
Protokoll kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-10-14 § 159 
 
KSF 
Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-10-15 § 101 Nulägesbeskrivning av 
serviceavdelningens arbete med FM-tjänster 
 
Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-10-15 § 106 Dagslägesrapport ang 
folkets Hus 
 
Övrigt  
Bidrag (7:2) till renovering av uthus på "Mor i ändens gård", fastigheten Gamla Herrgården 
13, Falu stad och kommun 
 
Joakim Lindblad informerar om skapande skolan och dess verksamhet.  
 
Margareta Krantz Sewerin presenterar sin sektion och sina medarbetare. Ingela Härröd-
Barksjö informerar om kulturskolan. Joakim Wredelius informerar om Arenan och stora 
scenens verksamhet.  
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§ 82 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2014 
 
Diarienummer KUL0019/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Uppföljningsrapporter skall ge en aktuell bild av situationen samt en 
helårsprognos när det gäller verksamhet och ekonomi i förhållande till de mål 
och uppdrag som fastställts.  
 
Rapporteringen riktar sig till den politiska ledningen i kommunstyrelsen, 
utskott, styrelser/nämnder samt till tjänstemän i kommunledningen, 
förvaltnings- och KS-chefer, bolagschefer och övriga intresserade. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens rapport för oktober 2014 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 83 Redovisning av internkontroll 2014 
 
Diarienummer KUL0007/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av informationen enligt tjänsteskrivelse 2014-11-21 med 
16 st bilagor. 
 
Sammanfattning 
Enligt Falu kommuns reglemente för internkontroll ska varje nämnd löpande 
styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna 
kontrollen och även följa upp de förvaltningsövergripande, gemensamma 
anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. 
 
Se bifogade bilagor ”Rapportering av genomförd kontroll” (16 st) för de av 
nämnden beslutade kontroller av rutin/process/system med respektive 
kontrollmoment enligt nämndbeslut 2013-12-18, § 93. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-21 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret 
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§ 84 Falu kommuns kulturpris 2014 
 
Diarienummer KUL0022/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
 
Falu kommuns kulturpris 2014 tilldelas Falu kammarkör som sedan starten 1984 varit en 
framstående del av Faluns kulturliv och satt Falun på den svenska och internationella 
körkartan. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
Falu kammarkör 
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§ 85 Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2014 
 
Diarienummer KUL0023/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
 
Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2014 tilldelas Patrik 
Johansson som arbetar med teater och ungdomsgrupper bl.a. på Gamla 
Elverket. Dessutom når Patrik många unga skolbarn med sitt miljöengagemang 
i teaterform. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
Patrik Johansson 
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§ 86 Falu kommuns kulturstipendium 2014 
 
Diarienummer KUL0024/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
 
Falu kommuns kulturstipendium 2014 tilldelas Fredrik Olsson en 
framstående filmfotograf utbildad i både Falun och Polen. Fredrik har just 
påbörjat en internationell karriär. 
Han är nu stationerad i Warszawa och Stockholm där han arbetar tillsammans 
med olika internationella filmskapare. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige  
Fredrik Olsson  
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§ 87 Kristinehallen 
 
Diarienummer KUL0156/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden ber kommunstyrelsen att från år 2015 överföra 
budget och ansvar för verksamheten i Kristinehallen till den kommande kultur- 
och fritidsnämnden.  
 
 
Sammanfattning 
Kristinehallen drivs i dag av kommunfastigheter och bokas via bokningen på 
trafik- och fritidsförvaltningen. En stor del av tiden i hallen använder Musik i 
Dalarna den som huvudarena för sin konsertverksamhet. Den övriga tiden 
bokas via trafik- och fritidsförvaltningens bokningsverksamhet. 
Kommunfastigheter har, i samband med att hallen renoverades för ett par år 
sedan, bett kultur- och ungdomsförvaltningen att ta över ansvaret för 
verksamheten i hallen. Kultur- och ungdomsförvaltningen tackade då nej till 
erbjudandet eftersom kompetens och resurser för driften saknades.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-07  
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Trafik och fritidsnämnden 
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§ 88 Samråd: fördjupad översiktsplan för Born 
 
Diarienummer KUL0167/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden avstyrker kultur- och 
ungdomsnämnden exploatering av området. Om exploatering ändå ska ske 
måste nedanstående beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet. Den fördjupade 
översiktsplanen kan då godkännas.  
 

1. Exploateringsgraden måste hållas nere för att inte skapa för stor visuell 
påverkan på världsarvet/riksintresseområdet.  

2. Områdets industriella karaktär ska överföras även till bostadsområdet.  
3. Tillkommande bebyggelse måste hållas låg och får endast i 

undantagsfall överskrida två våningar.  
4. Bebyggelsen bör ha en mustig eller lite mörkare färgskala som utgår 

från traditionella jordpigment, t.ex. falurött, ockragult eller brunt.  
5. Befintliga marknivåer bör i huvudsak bevaras, och lämningar av slagg 

mm bör inte fraktas bort.  
6. Områdets östra sida mot ån skall hållas helt fri från tillkommande 

bebyggelse. 
 
Reservation  
Linnea Risinger (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.  
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret vid Falu kommun har tagit fram ett förslag till 
fördjupad översiktsplan för området Born. Syftet med den fördjupade 
översiktsplanen är att i ett tidigt stadium samla information om 
förutsättningarna och skapa en samlad syn på de ramar som ska styra områdets 
framtida utveckling. Den fördjupade översiktsplanen föreslår att området 
utvecklas med hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns, med bland 
annat bostäder, arbetsplatser och andra verksamheter. 
 
Området och byggnaderna är utpekade i Falu kommuns bevarandeplan Husen 
berättar. Byggnaderna har varierande kulturhistoriskt värde. Silverhyttan, 
vitriolverket och extraktionsverket, med kopparverket och zinkhyttan, är 
byggnadsminnen, och omfattas därmed av den statliga Kulturmiljölagen. Ett 
litet slaggstenshus mot Södra Mariegatan bedöms ha särskilt kulturhistoriskt 
värde. Stora researchs anläggning har ett stort kulturhistoriskt värde och norra 
kontorsbyggnaden mot ån har ett kulturhistoriskt och/eller miljöskapande 
värde. Fastighetens södra och östra del (där silverhyttan, vitriolverket och 
extraktionsverket ligger) utgör riksintresseområde för kulturmiljövården och 
ingår i Världsarvet Falun. Området berörs också av ett flertal olika 
fornlämningar, i fornlämningslager som överlappar varandra. 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linnea Risinger (MP) yrkar att nämnden inte ska avstyrka exploateringen. Att 
punkt 1 och 3 som begränsar byggnadernas höjd och exploateringens mängd 
ska utgå, samt att övriga punkter som begränsar utseende och hänsyn till 
omgivande bebyggelse och världsarv är antas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
förvaltningens förslag.  
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret, Falu kommun 
 
 
 

  



Hej! 

Mitt förslag:

Att nämnden inte ska avstyrka exploateringen. Att punkt 1 och 3 som begränsar byggnadernas höjd 
och exploateringens mängd ska utgå, samt att övriga punkter som begränsar utseende och hänsyn till 
omgivande bebyggelse och världsarv är antas.

Jag reserverar mig till förmån för eget förslag.

/Linnea

Reservation till dagens nämnd
Linnea Risinger 
till:
Staffan Nilsson, Daniel Blomqvist
2014-12-01 10:40
Göm detaljer 
Från: Linnea Risinger <linnea.risinger@gmail.com>
Till: Staffan Nilsson <staffan.nilsson@falun.se>, Daniel Blomqvist 
<Daniel.Blomqvist@falun.se>, 

Sida 1 av 1

2014-12-04file:///C:/Users/dbl01/AppData/Local/Temp/notesF3F505/~web1496.htm

dbl01
Rektangel

dbl01
Rektangel
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§ 89 Samråd: detaljplan för bostäder vid Jugansbo 
 
Diarienummer KUL0160/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Med stöd av Miljöprogrammet 2020 och Översiktsplan FalunBorlänge, båda 
antagna av kommunfullmäktige 2014, gör Kultur- och ungdomsnämnden 
bedömningen att det är olämpligt att bebygga odlingsmark inom Falu kommun, 
särskilt inom ett område som utgör riksintresseområde för kulturmiljövården 
och där det öppna odlingslandskapet utgör ett av områdets värden. 
Tillkommande bebyggelse, liksom övriga anläggningar, bör istället placeras på 
angränsande skogsmark/i skogsbryn, så att den öppna åkermarken bevaras och 
kan upplevas även fortsättningsvis. Det är också viktigt att området inte får 
prägel av ett stadmässigt villaområde, utan att områdets agrara karaktär 
bevaras. 
 
På grund av jäv deltar inte Kerstin Våghäll (M) i handläggningen och beslutet i 
detta ärende.  
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till en detaljplan för bostäder i 
Jugansbo, Vika. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på en udde i 
Runn, ca 1,5 km norr om Vika kyrkby, på en privat fastighet där det tidigare 
låg ett sågverk. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av 15 friliggande villor, 
som ska anpassas till den kulturhistoriskt intressanta miljön. Detaljplanen har 
föregåtts av ett detaljplaneprogram som antogs av kommunfullmäktige 2008. 
 
Vika utgör riksintresseområde för kulturmiljövården och karaktäriseras bland 
annat av ett öppet odlingslandskap med skogsmark på uddar och i vikar vid 
sunden mellan Runn och Vikasjön. En förutsättning för områdets bevarande är 
att försiktighet bör råda med ytterligare fritids- eller villabebyggelse och att 
den öppna karaktären på landskapet bör behållas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-18 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret, Falu kommun 
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§ 90 Servering av alkohol i kommunägda lokaler, 
Kulturhuset tio14 
 
Diarienummer KUL0170/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Ärendet utgår 
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§ 91 Uppsägning av omsorgsverksamheten på fritidsgårdar 
 
Diarienummer KUL0169/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden uppdrar till kultur- och ungdomsförvaltningen 
att vidare bereda ärendet och i en skrivelse till socialnämnden samt 
kommunstyrelsen ställa följande frågor på förslag av Joakim Nissinen (V).  
 
1. Hur tänker socialförvaltningen säkerställa kvalitén i fritidsverksamheten för 
funktionshindrade?  
2. Tänker socialförvaltningen anställa 15 personer? 
3. Finns det en jämförelse (konsekvensanalys) mellan hur nuvarande arbete bedrivs och hur 
socialförvaltningen tänker bedriva detta arbete i fortsättningen?  
4. Har socialförvaltningen visat fram en konkret plan för hur detta arbete ska gå 
till? När - Var - Hur? 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har till kultur- och ungdomsförvaltningen skickat en 
skriftlig uppsägning (daterad 2014-09-19) av överenskommelsen om 
korttidstillsyn för skolungdomar fr.o m 2015-04-01. Uppsägningen avser ej 
öppen fritidsverksamhet för vuxna funktionshindrade. 
Kultur- och ungdomsförvaltningen har sedan 2005 på uppdrag av 
socialförvaltningen utfört fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar 
(korttidstillsyn enligt LSS) och funktionshindrade vuxna. Verksamheten för 
ungdomar har till stor del bedrivits integrerad med fritidsgårdarnas 10-12 års 
verksamhet. Verksamheten för ungdomar med större behov av struktur och 
hjälpmedel har bedrivits i särskilda lokaler (Stjärnan i Bojsenburg). För vuxna 
har verksamheten bedrivits på kvällar, helger och under somrarna. Fr. o m 
2015-04-01 har socialförvaltningen valt att återta ansvaret för verksamheterna 
och bedriva dem i egen regi. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  
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§ 92 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2014-12-01 § 92. 

 
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 2014-11-21 
 
Personalärenden 
Samverkansprotokoll 2014-10-20 
 
Ordförandebeslut  
Konsekvenser investeringsnivå 3 + 37 för 
lokalprogram för Kulturhuset tio14 (Kulturrum) 
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§ 93 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
 
Nämnden har tagit del av kurserbjudanden.  
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Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
S Staffan Nilsson, ordförande  

S Birgitta Gradén  

MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande  

M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande  

C Britt-Marie Alenius Romlin  

FP Inger Strandmark  

 Tjänstgörande ersättare  

S Roland Lindberg ers Johan Eklund (S)  

V Joakim Nissinen ers Linn Björnberg (V)  

M Kerstin Våghäll ers Tore Karlsson (FAP) § 89 p.g.a. jäv 

C Kristina Johansson ers Kerstin Våghäll (M) Ers Kerstin Våghäll § 89  

 Övriga närvarande  

 Ersättare  

S Marianne Prosell  

S Magnus Stålberg  

MP Kenth Carlson  

C Kristina Johansson  

   

 Tjänstemän  

 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  

 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller § 84-93 

 Margareta Krantz Sewerin, sektionschef kultur § 86-93 

 Elsa Röing, kommunantikvarie § 90-93 

 Joakim Wredelius, enhetschef Arenan/Stora scenen § 84-93 

 Ingela Härröd-Barksjö, enhetschef kulturskolan § 86-93 

 Joakim Lindblad, kulturstrateg § 82-93 

 Daniel Blomkvist, nämndsekreterare   

 Elisabet Wixby, ttr nämndsekreterare fr 2015  
 
 


