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§ 22 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: 

1. 2013-02-20 § 23 Beslut om uppdrag för organisationsöversyn 
(KUL0062/13) 

 
Beslut i Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

2. 2013-02-19 § 30 Delfinansiering av projektet ”praktisk resurs för 
världsarvet Falun” världsarvsutvecklare (KUL0066/13) 

 
Beslut i Kommunstyrelsens fastighetsutskott: 

3. 2013-02-21 § 9 Nybyggnation av Aspebodaskolan (KUL0041/13) 
4. 2013-02-21 § 16 Rapport om konstnärlig utsmyckning i samband med 

nybyggnation (KUL0027/12) 
5. 2013-02-21 § 17 Upphandling av konsult för ledningssystem 

(KUL0064/13) 
 
Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, samhällsbyggnadsenheten 
(KUL0025/13) 

6. 2013-02-07 Bidrag till renovering av Creutz spelhus vid Falu gruva 
7. 2013-02-07 Bidrag till fornvård vid Falu gruva 

 
Länsmusikchef Staffan Becker presenterar verksamheten vid Musik i Dalarna.  
Teaterchef Gugge Sandström presenterar verksamheten vid Dalateatern. 
Länsmuseichef Jan Raihle presenterar verksamheten vid Dalarnas museum. 
Länsbibliotekschef Lisa de Souza presenterar verksamheten vid Länsbibliotek Dalarna. 
Nya länsbibliotekchefen Maria Törnfeldt presenterar sig. 
 
Birgitta Gradén (S) rapporterar från Kommunala handikapprådet och information hon fått om 
ett projekt ”Musik ska byggas med glädje”. 
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§ 23 Ny organisation Kultur- och ungdomsförvaltningen 
 
Diarienummer KUL0058/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden godkänner, under förutsättning att erforderliga 
förhandlingar och riskbedömningsanalyser genomförs, 
förvaltningens förslag till ny övergripande organisation och uppdrar 
åt förvaltningschefen att utforma detaljerna i organisationen samt 
starta rekrytering av chefen för kultursektionen och chefen för den 
pedagogiska enheten inom kulturskoleverksamheten (Kulturrum) 

2. Förvaltningens nya organisation ska vara genomförd senast sista 
december 2013 

3. Den nya organisationen ska ha utvärderats senast till 2014-12-31 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslut att inrätta en kulturskola i Falun innebär att 
Dans- och musikskolan och Naturskolan förs över från Skolnämnden till 
Kultur- och ungdomsnämnden under sensommaren 2013. Som en 
konsekvens av detta behöver Kultur- och ungdomsförvaltningen ändra sin 
organisation. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny organisation. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-15 
 
Beslutet sänds till 
Stadskansliet 
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§ 24 Val av faddrar till demokratiprojekt inom 
fritidsgårdsverksamheterna 
 
Diarienummer KUL0030/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Följande förtroendevalda väljs till fadderpolitiker för fritidsgårdar: 
Enviken: Joakim Nissinen (V), Linn Björnberg (V) 
Sundborn: Håkan Westberg (KD), Birgitta Gradén (S) 
Svärdsjö: Magnus Stålberg (S), Inger Strandmark (FP) 
Grycksbo: Britt-Marie Alenius Romlin (C), Kristina Johansson (C) 
Näs: Staffan Nilsson (S), Johan Eklund (S) 
Norslund: Marianne Prosell (S), Linnea Risinger (MP) 
Gruvriset: Tore Karlsson (FAP) Kerstin Våghäll (M) 
Slätta: Jan-Olof Montelius (M), Roland Lindberg (S) 

 
Sammanfattning 
Nämnden har den 24 januari 2013 § 2 godkänt genomförandet av 
demokratiprojekt inom fritidsgårdsverksamheterna i Falu kommun 2013 till 
2015 enligt projektbeskrivning reviderad 2012-12-12. Enligt 
projektbeskrivningen ska nämnden utse en fadderpolitiker per fritidsgård. 
 
 

§ 25 Budget 2014 och ekonomisk flerårsplan 2015-2016 
 
Diarienummer KUL0016/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden uppdrar åt förvaltningen att lämna förslag till 
verksamhetsbudget 2014 med planeringsperiod 2015 -2016 enligt 
tjänsteskrivelse 2013-03-11. 

 
Sammanfattning 
Enligt ekonomikontorets anvisningar inför budgetdialoger 9–10 april 2013 ska 
nämnden lämna förslag till verksamhetsbudget 2014 med planeringsunderlag 
för åren 2015-2016  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-11. 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 26 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2013 
 
Diarienummer KUL0019/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Uppföljningsrapporten skall ge en aktuell bild av situationen samt en 
bedömning för resterande del av året när det gäller verksamhet och ekonomi i 
förhållande till de mål som fastställts i verksamhetsplaner. 
Rapporteringen riktar sig till den politiska ledningen i kommunstyrelsen, 
utskott och styrelser/nämnder samt till tjänstemän i kommunledningen, 
förvaltnings- och kontorschefer och övriga intresserade. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport för februari 2013. 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 27 Uppgiftsfördelning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 
Diarienummer KUL0059/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden antar förvaltningens förslag till uppgiftsfördelning enligt 
tjänsteskrivelse 2013-03-08. 

2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fördela arbetsmiljö-
uppgifterna enligt förslaget. 

3. Nämnden följer upp och utvärderar arbetsmiljöarbetet inom Kultur- 
och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde årligen. 

 
Sammanfattning 
Enligt bestämmelserna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, 6 §, 
ändrad genom AFS 2003:4 och AFS 2008:15, är arbetsgivaren skyldig att 
göra en uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning innebär att fördela uppgifter 
i arbetsmiljöarbetet från arbetsgivarens högsta ledning och neråt i 
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organisationen. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-08 
 
 

§ 28 Personalärenden 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Delegationsbeslut personalärenden 
2013-01-24- -03-20 
 
Skyddsrond 
2013-01-28 Plan 4 stadshuset 
 
Samverkansprotokoll 
2013-02-27 
 
 

§ 29 Remiss till kultur- och ungdomsnämnden Motion från 
Katarina Gustavsson (KD): Inrätta ett minnesmärke över 
Raoul Wallenberg i Falun 
 
Diarienummer KUL0056/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen från 
Katarina Gustavsson om ett minnesmärke över Raoul Wallenberg i 
Falun. 

 
Sammanfattning 
Katarina Gustavsson har föreslagit i en motion att Kommunstyrelsen samt 
Kultur- och ungdomsnämnden ska få i uppdrag att ta initiativ till ett 
minnesmärke över Raoul Wallenberg i Falun. En skisstävling ska utlysas för 
en utformning av minnesmärket och att placeringen av detta blir på en 
framträdande plats i Falun. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till 
Kultur- och ungdomsnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Katarina Gustavsson 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-08 
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Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
 
 

§ 30 Samrådsremiss: Detaljplan för regionbussterminal 
 
Diarienummer KUL0060/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden har följande synpunkter på detaljplan för 
regionbussterminal: 

1. Stationsbyggnadens särdrag behöver förtydligas i planbeskrivningen. 
Kapitlet ”Byggnadskultur och gestaltning” bör för befintlig 
stationsbyggnad kompletteras med beskrivning av fönster- och 
dörrtyper vad gäller t.ex. mittposter, eventuell spröjsning, 
glaskvalitet m.m.  

2. Samma kapitel bör förses med riktlinjer för önskvärd putskvalitet vid 
framtida fasadrenoveringar. 

3. I övrigt har kultur- och ungdomsnämnden inget att erinra mot 
föreslagen detaljplan.  

 
Sammanfattning 
En ny detaljplan har tagits fram som gör det möjligt att bygga en ny 
bussterminalbyggnad väster om, och som en tillbyggnad till, stationshuset. 
Planen är framtagen som en del i genomförandet av projektet Resecentrum 
Falun. Förutom att planen ger byggrätt för en bussterminalbyggnad kommer 
befintligt stationshus att ges fler användningsbestämmelser, så att det kan 
inrymma verksamheter frikopplade från järnvägsändamålet. Planen gör det 
också möjligt att justera läget på angränsande gator.  
 
Planens genomförande berör ett område som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Planområdet berör också fast fornlämning 68:1, som är 
av typen stadslager.  
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2013-02-18 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-12 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 31 Bidrag till Dalregementets museer 
 
Diarienummer KUL0061/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Vägledningsdiskussion. 
Nämnden beslutade den 28 februari 2013 § 19 att ärendet ”Bidrag till 
Föreningen Dalregementets museer” ska tas upp som särskilt ärende på Kultur- 
och ungdomsnämndens nästa sammanträde. 
 
 

§ 32 Ändring av föredragningslistan 
 
Diarienummer   
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

• Ärendet nr 11 ”Redovisning av delegeringsbeslut” och nr 12 ”Kurser 
och konferenser” utgår. 
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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  
FAP Tore Karlsson  
FP Inger Strandmark  
 Tjänstgörande ersättare  
S Roland Lindberg ers för Johan Eklund (S)  
V Joakim Nissinen ers för Linn Björnberg (V)  
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
S Marianne Prosell  
S Magnus Stålberg  
MP Kenth Carlson  
M Kerstin Våghäll  
C Kristina Johansson  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller § 23-27 
 Ivan Feldborg, avdelningschef kultur § 23 
 Anki Karlström, avdelningschef fritid § 23-26 
 Karin Hane, bibliotekschef § 23-24 
 Elsa Röing, kommunantikvarie § 30 
 Övriga  
 Staffan Becker, länsmusikchef Musik i Dalarna del av § 22 
 Gugge Sandström, teaterchef Dalateatern del av § 22 
 Ulf Tegelmark, ekonomichef Dalateatern del av § 22 
 Jan Raihle, länsmuseichef Dalarnas museum del av § 22 
 Lennart Vikström, verksamhets/ekonomichef Dalarnas museum del av § 22 
 Maria Törnfeldt länsbibliotekschef Länsbibliotek Dalarna del av § 22 
 Lisa de Souza länsbibliotekschef, Länsbibliotek Dalarna del av § 22 
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