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Justeringsdag 2012-03-04 
  
Paragrafer 11-21 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kultur- och ungdomsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2013-02-28 
  
Protokollet anslås 2013-03-05 och tas ned 2013-03-27. 

 
Förvaringsplats Kultur- och ungdomsförvaltningen 
  
  
  
  
Underskrift  Margareta Liss Backhans 
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Justerare sign 3 

§ 11 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 Kommunstyrelsen: 
1. 2013-01-29 Redovisning av genomförd internkontroll i Falu kommuns 
förvaltningar enligt kontrollplaner för år 2012 (KUL0052/13) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott: 
2. 2013-01-16 § 9. Beslut om ny HR-organisation i Falu kommun 
(KUL043/13) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens fastighetsutskott: 
3. 2013-01-17 § 7 Aspebodaskolan (KUL0041/13) 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
4. Åtgärdsplan 2013 för Falu kommuns lokala folkhälsoprogram 
(KUL0037/13) 
 
Skolförvaltningen 
5. Ansökan om bidrag skapande skola 2013-2014 till Kulturrådet 
 
Dalarnas museum 
6. Arkeologisk rapport 2012:6 Vika kyrkby 
 
Föreningen Dalregementets museer 
7. Inbjudan till besök vid museet. 
 
Kultur- och bildningschef Malin Lagergren informerar om landstingets 
kulturverksamhet. 
 
Verksamhetschef Anita Carlsson informerar om Film i Dalarna. 
 
Anneli Strömberg chef för kulturkonsulenterna och konstarkivet informerar om 
verksamheten. 
 
Projektledare Elisabeth Ståhle rapporterar om kulturskolan. 
 
Avdelningschef Anki Karlström informerar om ärende i mars ”Val av faddrar 
till demokratiprojekt inom fritidsgårdsverksamheterna”. 
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Justerare sign 4 

§ 12 Bokslut och årsredovisning 2012 
 
Diarienummer KUL0012/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Redovisningen av Kultur- och ungdomsförvaltningens 
verksamhetsberättelse 2012 och budgetavräkning, driftbudget december 
2012 godkänns. 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens verksamhetsberättelse 2012 och budget-
avräkning, driftbudget december 2012 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 13 Personalärenden 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Delegationsbeslut personalärenden 
2013-01-24- -02-27 
 
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) (KUL0010/13) 
2013-01-22 
 
 

§ 14 Samråd: Detaljplan för Samuelsdals golfbana 
 
Diarienummer KUL0035/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Området runt herrgårdsbyggnaden och flyglarna skall skyddas från 
nybyggnader, så att anläggningens ursprungsstruktur blir fortsatt 
skönjbar. 

2. Avgränsningar i form av staket m.m. inom gårdsplanen, dvs. mellan 
herrgårdsbyggnad och flyglar, skall inte tillåtas eftersom det stör 
upplevelsen av anläggningen som en enhet. 

3. Herrgårdsdasset skall förses med skydd som säkerställer att det inte 
rivs, flyttas eller förvanskas till exteriör och interiör.  
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Justerare sign 5 

4. Herrgården med flyglar skall förses med skydd som hindrar fortsatt 
förvanskning. Byggnadsvolym, takform, fasadindelning mm skall 
bevaras. Om möjligt skall en långsiktig målsättning vara att 
byggnaderna restaureras till ett mer ursprungligt utförande. 

5. Enligt detaljplanen skall trädgårdens karaktär bevaras, vilket är bra. Det 
bör dock framgå i planbeskrivningen vad denna karaktär består av. 

6. Den hjärtformade gräsmattan framför herrgårdsbyggnaden bör värnas. 
 
Sammanfattning 
Falu kommun har upprättat en ny detaljplan för Samuelsdals golfbana, som 
möjliggör en utbyggnad med tre hål till en 18-hålsbana. Utbyggnaden sker i 
huvudsak i östra delen av Samuelsdalsgärdet, på delar som idag är planlagda 
för idrott och friluftsändamål. Planen föreslår även vissa förändringar kring 
klubbhuset, Samuelsdals herrgård.  
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2012-12-13 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-11 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 15 Samråd: Detaljplan för ny infart till stationsområdet 
 
Diarienummer KUL0040/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden lämnar detaljplan för ny infart till stationsområdet utan 
erinran. 

 
Sammanfattning 
En ny detaljplan har tagits fram som möjliggör byggandet av en ny infart till 
stationsområdet från Korsnäsvägen. I gällande detaljplan är marken angiven 
som område för järnvägsändamål, men då användningen istället skall vara 
allmän platsmark behöver detaljplanen ändras. Den nya detaljplanen kommer 
vid stationshuset att anknyta till en ny detaljplan för bussterminaltomten som är 
under upprättande. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-08. 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2013-01-23 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 16 Kulturhistorisk utredning av Dikarbacken som 
kommunalt kulturreservat 
 
Diarienummer KUL0176/08 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden ansöker om 102 500 kronor (exkl. moms) hos 
kommunstyrelsen för att möjliggöra en kulturhistorisk utredning av 
Dikarbacken som kommunalt kulturreservat. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att 
utreda och föreslå ett kommunalt kulturreservat vid Dikarbacken, strax väster 
om Falun. Dikarbacken är en mycket gammal bosättning med hytt- och 
rostanläggningar ända från 1100-talet och framåt. På området finns byggnader 
och lämningar efter två bergsmansgårdar bevarade i ett övergivet 
jordbrukslandskap av ålderdomlig karaktär med små tegar, odlingsrösen och 
stensträngar, samt en varggrop av okänd ålder.  
 
I anslutning till Dikarbacken finns Harmsarvet, som för tillfället utreds som 
statligt kulturreservat, och de båda områdena utgör tillsammans en spännande 
del av Faluns historia. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-01-29 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-09 § 8 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
 
 

§ 17 Remiss: Läsandets kultur - slutbetänkande av 
Litteraturutredningen SOU 2012:65 
 
Diarienummer KUL0192/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner Kultur- och ungdomsförvaltningens och 
Skolförvaltningens gemensamma förslag till yttrande 2013-02-18 
som Kultur- och ungdomsnämndens remissvar. 

 
Sammanfattning 
Kulturdepartementet har den 16 november 2012 remitterat ärendet till bl.a. 
Falu kommun för yttrande. 
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I betänkandet analyseras litteraturens ställning och presenteras förslag om hur 
den kan stärkas. Förslagen omfattar bl.a. åtgärder för att öka läskunnigheten 
och intresset för läsning och litteratur, särskilt bland grupper där läsförståelsen 
utvecklats negativt, samt för att stärka det internationella utbytet på 
litteraturområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturdepartementets betänkande Litteraturutredningen 2012-11-16  
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-18 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-18 
 
Beslutet sänds till 
Kulturdepartementet 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 

§ 18 Kultur för äldre 
 
Diarienummer KUL0051/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Kultur- och ungdomsnämnden föreslår omvårdnadsnämnden att från 
och med år 2013 besluta att genomföra en gemensam satsning med  
100 000 kr vardera på ”kultur för äldre”. 

 
Sammanfattning 
I Falu kommuns ”Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan” står 
att kommunen skall ha ”mer kulturverksamhet som är riktad mot 
kommuninvånare med behov av särskilt stöd” och att ”En speciell satsning på 
kultur bland äldre ska göras”. En stor del av dessa målgrupper är boende och 
kunder inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde. Första steget i arbetet blev 
därmed ett samarbete mellan kultur- och ungdomsförvaltningen och 
omvårdnadsförvaltningen. Kultur- och ungdomsnämnden beslutade 2012 att 
bidra med 100 000 kr/år; under förutsättning att omvårdnadsnämnden gick in 
med samma belopp. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-11 
 
Beslutet sänds till 
Omvårdnadsnämnden 
 
 



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2013-02-28 
 

Justerare sign 8 

§ 19 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2013 
 
Diarienummer KUL0022/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Kulturföreningarna får verksamhetsbidrag enligt bilaga till 
förvaltningens förslag 2013-02-13. 

2. Bidrag till Föreningen Dalregementets museer tas upp som särskilt 
ärende på Kultur- och ungdomsnämndens nästa sammanträde. 

 
På grund av jäv deltar inte Jan-Olof Montelius (M) i handläggningen i ärendet 
om Föreningen Dalregementets museer. 
 
Sammanfattning 
48 föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2013. Förvaltningens 
förslag är att dela ut verksamhetsbidrag på 520 000 tkr till 43 föreningar. 
Resterande bidrag på 126 000 tkr i 2013 års budgetram reserveras för punkt- 
och förlustbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-02-13 
Ansökningshandlingar från föreningar 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Lindberg (S) tillägg till förvaltningens förslag: Bidrag till Föreningen 
Dalregementets museer tas upp som särskilt ärende på Kultur- och 
ungdomsnämndens nästa sammanträde. 
 
Beslutet sänds till 
Berörda föreningar 
 
 

§ 20 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2013- 02-28 § 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 
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föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Internkontroll 
Kompletterande kontroll för helåret 2012. Upphandling och inköp: Riktlinjer 
och bestämmelser. (KUL0006/12) 
 
Bidragsärenden 
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2013-02-13 
 
Namnkommittén 
Kallelse 2013-01-23 
 
 

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

1. Två från majoriteten, två från oppositionen och ordföranden utses att 
representera nämnden vid konferensen ”Kulturskola 2030” i Uppsala 
den 8 april 2013. 

2. Två från majoriteten, två från oppositionen och ordföranden utses att 
representera nämnden vid studiebesök på Sandvikens kulturskola den 
20 mars 2013. 

 
 
 
 



 

Justerare sign 

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  
S Roland Lindberg ers för Linn Björnberg (V)  
S Marianne Prosell ers för Linnea Risinger (MP)  
KD Håkan Westberg ers för Inger Strandmark (FP)  

 Övriga närvarande  
 Ersättare  
M Kerstin Våghäll § 11-19 

C Kristina Johansson  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller § 11-12 
 Anki Karlström, avdelningschef fritid § 11 
 Elisabeth Ståhle projektledare kulturskolan Del av § 11 

 Malin Lagerlöf, kultur- och bildningschef Landstinget 
Dalarna Del av § 11 

 Anita Carlsson, verksamhetschef Film i Dalarna Del av § 11 

 Anneli Strömberg, chef kulturkonsulenter och 
konstarkiv Landstinget Dalarna Del av § 11 

 Karin Hane, bibliotekschef § 17 
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