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§ 78  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 Kommunfullmäktige:
2011-10-13 § 182. Förslag till ny grafisk profil för Falu kommun. 
(KUL0177/11)

Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott:
2011-10-19 § 76. Modell för internkontrollplan för Falu kommuns 
förvaltningar 2012 (KUL0014/11) 

Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten:
2011-10-04. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 4 kap 13 §. Renovering 
av kyrkogårdsmur vid Hosjö kyrka, Vika socken
KUL0024/11
2011-10-12. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 4 kap 3 §. Borttagande 
av främsta bänkraden i Envikens nya kyrka. (KUL0024/11)
2011-10-14. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 4 kap 3 §. Renovering av 
gjutjärnshäll vid entrén till Svartnäs kyrka, Svärdsjö socken (KUL0024/11)

Förvaltningschef Pelle Ahnlund rapporterar om ändring i Falu kommuns 
budget 2012 upplaga till Kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-15 att 
”Inom de anvisade ramarna skall nämnderna avsätta 1 % i en nämndbuffert, 
som inte får tas i anspråk förrän kommunstyrelsen – under andra hälften av 
budgetåret – har prövat Falu Kommuns finansiella situation och 
kostnadsutveckling.”

Birgitta Gradén (S) rapporterar från Falu kommuns seminarium om 
tillgänglighet och folkhälsa den 8 november 2011.

Justerare sign



PROTOKOLL 4(11) 
Falu Kommun
Kultur- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2011-11-17

________________________________________________________________________________________________________________________

§ 79  Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
oktober 2011

KUL0015/11

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
Tjänsteskrivelse 2011-11-10, periodrapport med prognos för ekonomiska 
resultat oktober 2011 lämnas vid sammanträdet.
Tjänsteskrivelse 2011-11-10, budgetavräkning, driftbudget 2011, oktober.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

Justerare sign
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§ 80  Personalärenden

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden har tagit del av informationen.

Delegationsbeslut personalärenden
2011-10-20--11-17

Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
2011-10-18

Förvaltningen informerar om att Ussi Jonsson Kjellberg har anställts fr.o.m. 
2012-02-01 som ekonom/controller och arbetsledare på förvaltningens stab.

Enhetschef Anki Karlström informerar om tillsatta arbetsledartjänster på 
fritidsavdelningen fr.o.m. 2012-01-01: Erika Logren Stjärnan, Anders 
Björnberg fritidsdistrikt centrum och Klas Sjörén fritidsdistrikt landsbygd.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, personalkontoret

§ 81  Falu stadsbibliotek nutid - framtid

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden har tagit del av informationen.

Avdelningschef bibliotek Karin Hane informerar om biblioteksverksamhetens 
nutid och framtid.

Justerare sign
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§ 82  Samrådsremiss: Detaljplan för Norslundsskolan

KUL0178/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
Kultur- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till detaljplan med 
följande synpunkter:

1. Det bör framgå att ett av detaljplanens syften är att säkerställa den 
gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värden.

2. Den gamla skolbyggnaden från 1913 skall genom skyddsbestämmelse 
förses med rivningsförbud.

3. De kulturhistoriska värdena bör antingen specificeras direkt i 
planbestämmelserna eller så skall det finnas en tydligare hänvisning 
från bestämmelserna till den planbeskrivning där de kulturhistoriska 
värdena nu finns specificerade.

Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan för Norslundsskolan har upprättats av stads-
byggnadskontoret. Anledningen till detta är att den idag gällande detaljplanen har 
”allmänt ändamål” dvs. verksamhet får endast bedrivas av staten, kommun eller 
landsting. Sedan Norslundsskolan lades ned som kommunal skola har inte Falu 
kommun haft användning för alla utrymmen utan en del lokaler har istället hyrts 
ut till privata aktörer och föreningar. Dessa verksamheter, som bedrivs av andra 
än stat, kommun och landsting, strider således mot gällande detaljplan och har 
endast kunnat bedrivas genom att tidsbegränsade bygglov har utfärdats. Den nya 
detaljplanen syftar till att medge ett bredare spektrum av användningsområden, 
som inte är störande för den omgivande bostadsbebyggelsen. 

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling 2011-10-12.
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-02.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, stadsbyggnadskontoret
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§ 83  Dalarnas regionala kulturplan för perioden 2013-2015 - 
samverkansunderlag

KUL0162/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Tillägg till förvaltningens förslag i bilaga punkt 3 slutet: ”Vi ser gärna 

att landstinget tar ett initiativ kring det här.”
2. Tillägg till förvaltningens förslag i bilaga punkt 3 slutet på första 

stycket: ”med genomförande av Ung Jazzbiennal i Dalarna.”
3. Med dessa tillägg antar nämnden förvaltningens förslag enligt 

tjänsteskrivelse 2011-11-16.

Sammanfattning
Landstinget Dalarna önskar samverka med Dalarnas kommuner för att ta fram en 
regional kulturplan. Inom ramen för kulturplanen önskar Landstinget Dalarna skriva 
utvecklingsförklaringar med länets kommuner. Dessa ska visa hur samverkan mellan 
kommun och landsting ska se ut inom kulturområdet. Kulturplanen ska även tas fram 
i samråd med folkbildning, föreningsliv och kulturskapare.

Beslutsunderlag
Landstinget Dalarna, kultur- och bildningsnämndens skrivelse 2011-04-12 
”Önskan om samverkan med Dalarnas kommuner för att ta fram Dalarnas 
kulturplan för perioden 2013-2018”. 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-11-16 med bilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet
Linnea Risinger (MP) Tillägg till förvaltningens förslag punkt 3 slutet: ”Vi ser 
gärna att landstinget tar ett initiativ kring det här.”
Birgitta Gradén (S): Tillägg till förvaltningens förslag punkt 3 slutet på första 
stycket: ”med genomförande av Ung Jazzbiennal i Dalarna.”

Sänds till
Landstinget Dalarna, kultur- och bildningsnämnden

Justerare sign
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§ 84  Repetitionslokaler i Falun

KUL0183/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan.

Sammanfattning
Roland Lindberg (S) har fått många förfrågningar från föreningar om 
repetitionslokaler för orkestrar i Falun. Lokalbehovet är stort och 
föreningarnas kassa är liten.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Staffan Nilsson (S): ”Förvaltningen får i uppdrag att utreda 
frågan.”

§ 85  Falu kommuns kulturpris 2011

KUL0018/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Falu kommuns kulturpris för år 2011 tilldelas Catherine Gordon för 

hennes enastående insats för amatörteaterlivet i Falun bl a genom 
hennes arbete vid Nisserska teatern.

Sänds till
Catherine Gordon
Kommunfullmäktige

Justerare sign
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§ 86  Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2011

KUL0019/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris för år 2011 tilldelas 

Panorama Productions, ett 20-tal ungdomar, för deras engagemang vid 
programsättning och arrangemang på Arenan, Granny Goes Street och 
Falu Kalaset.

Sänds till
Panorama Productions
Kommunfullmäktige

§ 87  Falu kommuns kulturstipendium 2011

KUL0020/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Falu kommuns kulturstipendium för år 2011 tilldelas Helena Carlsson 

som ett steg på vägen i sin utbildning till kostymtecknare inom teater- 
och scenkonst. Kostymen avgör om vi kommer att känna förståelse 
eller förlåtelse, förtjusning, misstänksamhet eller motvilja inför en 
karaktär. Material och form är den palett med vilken hon tecknar fram 
olika karaktärer.

Sänds till
Helena Carlsson
Kommunfullmäktige

Justerare sign
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§ 88  Redovisning av delegeringsbeslut

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 

förtecknats i protokoll den 17 november 2011 § 88.

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 2011-11-07

Namnkommittén
Kallelse till sammanträde 2011-11-02

Avtal
2011-10-18. Bilplatsavtal Mormorsgatan 7, Arenan, internhyra (KUL0181/11)
2011-10-18. Bilaga objektskontrakt 10069-007 hyresgästanpassning 
fritidsgård Norslund (KUL0081/11)

§ 89  Kurs- och konferensinbjudningar

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och konferens-

inbjudningar.

Justerare sign
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Närvaroförteckning

Parti Beslutande Avvikande närvaro
Ledamöter

S Staffan Nilsson, ordförande
S Birgitta Gradén
S Johan Eklund
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

V Johakim Nissinen ers. för Linn Björnberg (V)
Övriga närvarande
Ersättare

S Roland Lindberg
S Marianne Prosell
MP Kenth Carlson
C Kristina Johansson

Tjänstemän

Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Lars Gudmundson, avd.chef administration
Anki Karlström enhetschef fritid
Ivan Feldborg avd.chef kultur och fritid
Karin Hane avd.chef bibliotek § 78-82
Elsa Röing kommunantikvarie § 78-82
Birgitta Hellström kultursekreterare § 84 - 89

Justerare sign
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