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§ 8 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 Kommunstyrelsens allmänna utskott 
2014-01-22 § 9 Riktlinjer för feriearbeten (KUL0041/14) 
 
Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län 
2014-01-13 Tillstånd till ändring av Munktellska huset (KUL0025/14) 
 
Dalarnas museum 
Arkeologisk rapport 2013:15 Stora Kopparbergs kyrkogård (KUL0046/14) 
Arkeologisk rapport 2013:17 Rödfärgsverket (KUL0046/14) 
Arkeologisk rapport 2014:2 Björnmyra 
Arkeologisk rapport 2014:3 Holmgatan 
Arkeologisk rapport 2014:5 Konsten 1 
 
Länsmusikchef Staffan Becker informerar om verksamheten vid Musik i 
Dalarna. 
Länsmuseichef Jan Raihle informerar om verksamheten vid Dalarnas Museum. 
Teaterchef Lisa Hugoson informerar om verksamheten vid Dalateatern. 
 
Enhetscheferna Anders Björnberg och Klas Sjörén rapporterar om 
demokratiprojektet på fritidsgårdarna. 
 
Kulturchef Pelle Ahnlund rapporterar om Folkets Hus och kulturskolan. 
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Justerare sign 4 

§ 9 Sammanställning av politiskt fattade beslut 
2013 
 
Diarienummer KUL0098/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden godkänner redovisningen av förvaltningens sammanställning 
av politiskt fattade beslut 2013. 

2. Följande ärenden ska strykas från listan: 
(KUL0157/02, KUL0178/07) Projekt ”Reservatsbildning av 
Ingarvstippen”. 
(KUL033/05) Ett skönhetsråd för Falu kommun 
(KUL0051/06) Systematisk fotodokumentation av Faluns 
bebyggelse…. 
(KUL0192/07) Söndagsöppet på stadsbiblioteket 
(KUL0069/08) Utredning om behov av skyltning…. 
(KUL0183/11) Repetitionslokaler i Falun 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2012 § 5 att ”nämnder/styrelser 
för egen del årligen ska upprätta en sammanställning/ärendegång” och ”att en 
sammanställning av politiskt fattade beslut ska presenteras i respektive nämnd i 
samband med årsbokslutet. Falu kommuns förmåga att genomföra fattade 
beslut bör kontinuerligt utvärderas och förbättras.” Besluten grundade sig i en 
motion från Maria Gehlin (FAP) ”Vem styr vem i kommunal verksamhet eller 
kvalitetssäkra politiska beslut”: 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2014-02-07 
 
 

§ 10 Budget 2015 och ekonomisk flerårsplan 
2016-2017 
 
Diarienummer KUL0016/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har deltagit i diskussionen. 
 
Sammanfattning 
Vägledningsdiskussion 
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§ 11 Bokslut och årsredovisning 2013 
 
Diarienummer KUL0017/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2013 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 12 Samråd: Detaljplan för område vid 
Britsarvsskolan 
 
Diarienummer KUL0038/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden lämnar detaljplan för området vid Britsarvsskolan utan 
erinran. 

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret vid Falu kommun har upprättat förslag till ny detaljplan 
som skall klargöra förutsättningarna för den framtida utvecklingen av området 
vid Britsarvsskolan, Tegelbruksskolan och Montessoriskolan. Största delarna 
kommer även fortsättningsvis att användas för undervisning. Kommunen vill 
också pröva möjligheten att tillåta en byggnation av ett vård- och omsorgs-
boende och ett gruppboende. Exakt placering för detta bestäms inte i 
detaljplanen. Detaljplanen ger också befintliga byggnader andra möjliga 
användningar som anses lämpliga. Ett område, som tidigare varit kvartersmark, 
föreslås bli allmän mark, park. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2013-12-02 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-04 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
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Justerare sign 6 

§ 13 Samråd: Detaljplan för bostäder vid 
Sturegatan 
 
Diarienummer KUL0040/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Nämnden har följande synpunkt på detaljplan för bostäder vid Sturegatan:  

• Ur kulturhistorisk synpunkt känns det omotiverat att riva en gedigen 
villa med tidstypisk karaktär när platsen i övrigt varken erbjuder en god 
boendemiljö (ljud- och ljusstörningar) eller har stöd för 
bostadsbebyggelse i gällande översiktsplan. 

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret vid Falu kommun har tagit fram ett förslag på ny 
detaljplan som möjliggör bostäder på fastigheten Gasverket 1. Fastighetsägaren 
önskar kunna uppföra radhus med sex lägenheter i två våningar, samt carportar, 
garage och förråd. Gällande användning kontor föreslås finnas kvar. På 
fastigheten finns idag en tidstypisk villa från 1937, som fastighetsägaren 
önskar riva. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2013-12-12 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linnea Risinger (MP): Detaljplanen antas utan synpunkter. 
Ordförande Staffan Nilsson (S): Nämnden antar förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden antar 
ordförandens förslag. 
 
Reservation 
Linnea Risinger reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
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Justerare sign 7 

§ 14 Samråd: Detaljplan för Lindgården mm vid 
Parkgatan 
 
Diarienummer KUL0042/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Skyddsbestämmelse q2 behöver omfatta skydd för vissa befintliga 
originaldetaljer och skall kompletteras med texten ”originaldetaljer 
specificerade i planbeskrivningen får ej bytas ut”, eller motsvarande. 

2. Det skall framgå av detaljplanen att nya balkonger ej får tillkomma. 
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret vid Falu kommun har tagit fram ett förslag till ny 
detaljplan för fastigheterna Kämparvet 2-4, vid Parkgatan. Syftet med 
detaljplanen är att bredda markanvändningen från att endast ha innefattat 
bostäder till att även innefatta kontor, och för Kämparvet 4 (Lindgården) även 
skola. Det senare är en anpassning till befintliga förhållanden. Med 
detaljplanen förses även de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna med 
skyddsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2013-12-12 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-04 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 15 Samråd: Detaljplan för bostäder vid 
Storgårdsvägen i Bjursås 
 
Diarienummer KUL0047/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Nämnden har följande synpunkter på detaljplanen: 

1. Det norra exploateringsområdet (med tre hus) skall halveras, och endast 
omfatta ytan närmast Storgårdsvägen. 

2. Övrig odlingsmark inom planområdet skall utgöra naturområde och 
säkerställas mot framtida exploatering genom till exempel prick-mark. 

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för ett 
område väster om Storgårdsvägen i Bjursås. Syftet med detaljplanen är att 
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Kultur- och ungdomsnämnden 2014-02-20 
 

Justerare sign 8 

pröva om det är möjligt att komplettera området kring befintlig förskola med 
bostäder i form av flerfamiljshus. Planområdet är sedan tidigare planlagt. 
 
Bjursås är utpekat i kulturmiljöprogrammet Falubygden berättar. Inom det 
stora utpekade området har man i texten preciserat fyra kärnområden, varav 
Baggarvet-Storgården är ett. Inom detta kärnområde är det främst 
odlingslandskapet med sina bondgårdar som utgör värdet. I 
rekommendationerna för områdets bevarande anges att markerna även 
fortsättningsvis bör hållas öppna och att försiktighet skall råda med bebyggelse 
i anslutning till de äldre gårdarna. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar november 2013 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-07 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 16 Remiss för Miljöprogram 2020 
 
Diarienummer KUL0206/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar förvaltningens förslag 2014-02-04 som svar på 
remissen. 

 
Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har i samråd med övriga kommunala instanser utformat ett 
förslag till nytt miljöprogram att gälla fram till år 2020. Förslaget går nu ut på 
remiss. Förvaltningen har gjort ett förslag till remissvar. 
 
Beslutsunderlag 
Remissversion Miljöprogram 2020 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-04 
 
Beslutet ska skickas till 
Miljöförvaltningen 
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§ 17 Remiss: Vägledning Kulturmiljövårdens 
riksintressen 
 
Diarienummer KUL0229/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelse  
2014-02-07 som svar på remissen. 

 
Sammanfattning 
Riksantikvarieämbetet har tagit fram rapporten Vägledning om 
kulturmiljövårdens riksintressen 3 kap 6 § MB och översänt denna till Falu 
kommun som remiss. Vägledningen innehåller uttolkningar gällande 
kulturmiljöfrågorna och förtydligande av andra tillämpningsfrågor av vikt för 
helheten. Syftet med vägledningen är att bidra till en mer ändamålsenlig 
hantering av hushållningsbestämmelserna. Rapporten är framtagen inom 
projektet Kulturmiljövårdens riksintressen och riktar sig främst till tjänstemän 
på länsstyrelserna men även till andra aktörer som arbetar med en hållbar 
samhällsutveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport från Riksantikvarieämbetet ”Kulturmiljövårdens riksintressen enligt  
3 kap 6 § MB Vägledning remissversion 2013-12-20 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-07 
 
Beslutet ska skickas till 
Riksantikvarieämbetet 
 
 

§ 18 Remiss motion från Lars Broman (MP) och 
Erik Eriksson (MP): Gör en skulpturpark, Selma 
Lagerlöfs park 
 
Diarienummer KUL0210/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens förslag till beslut 

• Kommunstyrelsen avslår motionen. 
 
Linnea Risinger (MP) avstår från att delta i beslutet. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Lars Broman (MP) och Erik 
Eriksson (MP) om att göra en skulpturpark i Selma Lagerlöfs park som är 
belägen mellan Ordenshuset och gamla-gamla brandstationen. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Lars Broman och Erik Eriksson 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadskansliet 
 
 

§ 19 Motion från Maria Gehlin (FAP) och Lars 
Runsvik (M): Naturskolan till Stångtjärn 
 
Diarienummer KUL0036/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen önskar svar på punkterna tre till sex i en motion från  
Maria Gehlin (FAP) och Lars Runsvik (M) ”Naturskolan till Stångtjärn”.  
Punkt 3: ”att en utredning genomförs kring möjligheten att utveckla 
Naturskolan till att även bli en lägerskola för skolor och föreningar" 
Punkt 4: ”att en utredning genomförs kring möjligheten att förlägga 
sommarkollo i Stångtjärn” 
Punkt 5: ”att en utredning genomförs kring möjligheten att öppna 
café/serveringsverksamhet i Stångtjärnsstugan.” 
Punkt 6: ”att en utredning genomförs kring möjligheten att verksamheten 
(Naturskolan, lägerskola, sommarkollo, café/serveringsverksamhet) bedrivs 
som ett socialt företag eller i liknande verksamhetsform. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur-och ungdomsförvaltningens förslag är att ärendet återremitteras till 
förvaltningen för ytterligare beredning. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2014- 02-20 § 20. 

 
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 2014-02-11 
 
Personalärenden 
2014-01-23--02-20 
Samverkanprotokoll 2014-01-21 
 
 

§ 21 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Majoriteten och oppositionen får utse varsin deltagare till Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg september 2014. 
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Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
S Staffan Nilsson, ordförande  
S Birgitta Gradén  
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande  
C Britt-Marie Alenius Romlin  
FAP Tore Karlsson  
 Tjänstgörande ersättare  
S Roland Lindberg ers för Johan Eklund (S)  
S Marianne Prosell ers för Linn Björnberg (V)  
M Kerstin Våghäll ers för Jan-Olof Montelius (M)  
C Kristina Johansson ers för Inger Strandmark (FP)  
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
MP Kenth Carlson Del av § 8-21 
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller § 8-11 
 Birgitta Hellström, kultursekreterare § 8 
 Staffan Becker länsmusikchef Musik i Dalarna Del av § 8 
 Lisa Hugoson länsmusikchef Dalateatern Del av § 8 
 Ulf Tegelmark ekonomichef Dalateatern Del av § 8 
 Jan Raihle länsmusikchef Dalarnas museum Del av § 8 
 Lennart Vikström ekonomichef Dalarnas museum Del av § 8 
 Elsa Röing, kommunantikvarie Del av § 8-17 
 Karin Hane bibliotekschef Del av § 8-11 
 Anders Björnberg, enhetschef fritidsgårdar Del av § 8 
 Klas Sjörén, enhetschef fritidsgårdar Del av § 8 
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