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§ 74 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. 2012-05-29 § 114 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
(KUL0127/12) 
2. 2012-05-29 § 117. Antagande av Falu kommuns plan för lika rättigheter 
och möjligheter 2012-2014 (KUL0126/12) 
3. 2012-05-29 § 122. Information om periodrapport med prognoser per april 
månad (KUL0015/12) 
4. 2012-08-28 § 143 Ianspråktagande av nämndbuffertar för 2012 (KUL0011) 
 
Länsstyrelsen Dalarnas län: 
5. 2012-06-28. Yttrande: Samråd enligt 2 kap 12 § lagen om kulturminnen 
angående markarbeten för ledning samt ventilkällare som berör fornlämning 
med nr 109, Stora Kopparbergs socken. (KUL0024/12) 
6. 2012-07-10. Bidrag, "Hus med historia", till renovering av sockenmagasin 
i Gårdvik, Svärdsjö socken (KUL24/12) 
7. 2012-06-15.  Bidrag till åtgärder för säkerställande av Besöksgruvan och 
Stora Stöten vid Falu gruva (KUL0024/12) 
8. 2012-07-09. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 3 kap 14 §. 
Uppföljning av skyddstak för gruvtåg inom byggnadsminnet Falu gruva. 
(KUL0024/12) 
9. 2012-09-04. Samråd enligt 2 kap 12 § lagen om kulturminnen angående 
markarbeten för ledning som berör fornlämning med nummer 109, Falu 
socken (KUL0024/12) 
 
Beslut i Kommunfullmäktige: 
2012-09-13. Kulturskola i Falun 
 
Rapport om vindkraftsetableringar i östra Sundborn. 
 
Ordförande Staffan Nilsson (S) rapporterar om invigningen av 
grafiktriennalen i Kraków. 
 
På förekommen anledning i tidningarna så rapporterar bibliotekschef Karin 
Hane att Falu stadsbibliotek inte för några förhandlingar med något 
gymnasiebibliotek om att sälja skolbiblioteksverksamhet. Däremot är alla 
gymnasier välkomna att komma och använda oss som folkbibliotek, d.v.s. 
komma på visningar, låna medier etc. 
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§ 75 Sammanställning av politiskt fattade beslut 2012 
 
Diarienummer KUL0108/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens förslag till beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Muntlig redovisning av förvaltningen. 
 
 

§ 76 Delårsbokslut och verksamhetsberättelser 2012-08-31 
 
Diarienummer KUL0012/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av förvaltningsberättelsen med 
delårsbokslut och resultatprognos för drift- och investeringsbudget 
2012-08-31. 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förvaltningsberättelse med delårsbokslut 
och resultatprognos för drift- och investeringsbudget 2012-08-31. 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 77 Budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014 - 2015 
 
Diarienummer KUL0011/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma verksamhetsplan 
2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 inom den ram som nämnden 
tidigare tilldelats och i enlighet med prioriteringarna i förvaltningens 
förslag 2012-09-12. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen skall senast den 28 september i år ge Kommunstyrelse-
förvaltningen ett förslag till budget 2012 med verksamhetsplan 2013 - 2014. 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-12 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 78 Personalärenden 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Delegationsbeslut personalärenden 
2012-06-20--09-26 
 
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) (KUL0010/12) 
2012-06-19 
 
 

§ 79 Söndagsöppet på stadsbiblioteket 
 
Diarienummer KUL0192/07 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Biblioteket ska fortsätta ha söndagsöppet oktober – mars. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med revideringen av 

biblioteksplanen utreda om öppettiderna ska ändras. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har i uppdrag att återkomma med en utvärdering av 
söndagsöppet på biblioteket. Förvaltningen har gjort en utvärdering och ett 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-13 och  
2007-09-07. 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 2007-09-20 § 72 
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§ 80 Samrådsremiss: Bostäder öster om Nedre 
Gruvrisvägen 
 
Diarienummer KUL0143/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har inget att erinra mot ny detaljplan för bostäder öster 
om Nedre Gruvrisvägen. 

 
Sammanfattning 
Ett förslag på ny detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen har 
upprättats hos stadsbyggnadskontoret. Syftet är att kunna uppföra 
bostadshus inom ett område som i gällande detaljplan är avsett för 
verksamheter. Den nya detaljplanen kommer att medföra att områdena kan 
användas som bostäder, utöver tidigare småindustri och hantverk som ej 
stör sin omgivning, samlingslokaler, kontor och handel med ej skrymmande 
varor. På tomten vid kyrkan kommer det även att tillåtas skola. Det område 
som ligger längst söderut är idag planlagt som bostadsnära naturmark. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2012-06-29 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-08-30 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 81 Samrådsremiss: Detaljplan för bostäder vid 
Tallbacksvägen 
 
Diarienummer KUL0140/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Nämnden har följande synpunkter på detaljplan för bostäder vid 
Tallbacksvägen: 

1. Ett punkthus upp till 17 våningar med föreslagen placering kommer att 
ha negativ inverkan på den historiska stadsbilden, som utgör 
riksintresse för kulturmiljövården, och därmed även på de värden som 
Världsarvet Falun har för avsikt att förmedla. 

2. Byggnaden kommer också att genom sin höjd och sitt dominerande läge 
ha negativ påverkan på Hästbergs gamla kyrkogård, skyddad av 4 kap 
Lagen om kulturminnen. 
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Sammanfattning 
Ett planförslag som möjliggör ett uppförande av ett punkthus i upp till 17 
våningar i skogsområdet mellan Hästbergs kyrkogård och de befintliga husen 
längs Tallbacksvägen (kv. Blåbäret) har upprättats av stadsbyggnadskontoret. 
Planförslaget möjliggör även att befintlig parkering byggs om till ett 
parkeringsdäck med kapacitet att täcka områdets parkeringsbehov. Utöver detta 
skapas också plats för lekytor och väderskyddad cykelparkering. Upp till 60 
lägenheter kommer att kunna inrymmas i byggnaden. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2012-08-10 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse2012-09-20 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 82 Samarbetsavtal Ungdomens Hus Valhall 
 
Diarienummer KUL0175/09 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden ger under perioden 2013-2015 Föreningen Ungdomens Hus 
Valhall ett årligt bidrag med 200 000 kr. 

2. Detta gäller under förutsättning att Föreningen Ungdomens Hus Valhall 
tecknar avtal med hyresvärden Kvicks Bil och Bygg som ej överstiger 
200 000 kr/år inkl. el, värme, vatten m.m. 

3. Kulturchefen får i uppdrag att förlänga samarbetsavtalet med 
föreningen Ungdomens Hus Valhall på dessa villkor. 

 
Sammanfattning 
Föreningen Ungdomens Hus startade som ett demokratiprojekt i regi av 
socialförvaltningen under mitten av 1980-talet. Huset/föreningen har under 
hela sin livstid gett många ungdomar chansen att verka, växa upp och utvecklas 
i en miljö där samverkan och demokrati/medbestämmande har varit nyckelord. 
Kultur- och ungdomsnämnden tog över verksamheten 2007. 
 
Nuvarande samarbetsavtal med Föreningen Ungdomens Hus upphör  
31 december 2012. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-07 
Avtal med Föreningen Ungdomens Hus 2010-01-18 
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Beslutet sänds till 
Föreningen Ungdomens Hus 
 
 

§ 83 Ansökan om bidrag till fritidsgård i Vika ht 2012 och vt 
2013 
 
Diarienummer KUL0148/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Kultur- och ungdomsnämnden beviljar Vikabygdens Intresseförening 
20 000 kr i bidrag för verksamheten ht 2012 och vt 2013. 

 
Sammanfattning 
Vika Intresseförening ansöker om bidrag med 17 500 kr för hyra av lokalen 
Templet, samt 2 500 kr för inköp av diverse material. Intresseföreningen 
beviljades även för ht 2011 och vt 2012 ett bidrag på 20 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Vikabygdens Intresseförenings ansökan 2012-08-26 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-14 
 
Beslutet sänds till 
Vikabygdens Intresseförening 
 
 

§ 84 Ekonomiskt anslag gällande digital biografutrustning 
till Bio Smultronstället i Falun 
 
Diarienummer KUL0145/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden ger bidrag med 25 % av kostnaden, dock högst 150 000 kr, 
för investeringarna till ny digital teknisk utrustning för filmvisning på 
Smultronstället. 

2. Detta bidrag gäller under förutsättning att Mas-Media kan finansiera  
75 % av investeringarna. 

3. Kulturchefen får i uppdrag att under dessa förutsättningar teckna avtal 
med Folket Hus för att säkerställa framtida kvalitetsfilmvisningar i 
Folkets Hus. 
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På grund av jäv deltar inte Magnus Ståhlberg (S) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Sammanfattning 
Från och med januari 2013 slutar alla större filmdistributörer att leverera 35-
mm filmkopior. För att biograferna ska få tillgång till nya filmer behöver de 
investera i ny teknik, en investering som landets mindre biografer inte klarar av 
på egen hand. Under de senaste 15 åren har Torbjörn Lindqvist, Mas-Media 
gett falupubliken, genom sina filmvisningar på Röda Kvarn och 
Smultronstället, ett filmutbud som kommersiella biografer i Falun aldrig skulle 
ha kunnat erbjuda.  
 
Beslutsunderlag 
Bidragsansökan från Mas-Media 2012-07-13 och 2012-07-19 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-11 
 
Beslutet sänds till 
Mas-Media 
 
 

§ 85 Framställan om medel för genomförande av 
uppmärksamhetsveckan "Vart Femte Barn" år 2013 
 
Diarienummer KUL0112/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden avslår BRÅ:s framställan om bidrag till 
uppmärksamhetsveckan ”Vart Femte Barn”. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att stödja uppmärksamhetsveckan inom 
ordinarie bidragsgivning. 

 
Sammanfattning 
Under vecka 7 år 2012 genomfördes den nationella uppmärksamhetsveckan 
”Vart Femte Barn” i Falun via en samverkansgrupp. Brottsförebyggande Rådet 
(BRÅ) beslutade den 14 maj 2012 att ”tillskriva Kultur och ungdomsnämnden, 
Skolnämnden och Socialnämnden att avsätta 20 kkr vardera inför 2013 för 
genomförandet av uppmärksamhetsveckan”. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-09-07 
2012-05-14.  BRÅ: Framställande om medel för genomförande av 
uppmärksamhetsveckan ”Vart Femte Barn” år 2013. 
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Beslutet sänds till 
Brottsförebyggande rådet 
 
 

§ 86 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2012-09-27  § 86. 

 
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 2012-09-17 
 
Avtal 
Överenskommelse om ändring/tillägg av städavtal Arenan (KUL0121/07) 
2012-06-21. Avtal med Mattias Lies Musikkollo på Arenan (KUL0125) 
2012-04-03. Avtal för Studiearenan på Falu stadsbibliotek (KUL0129/12) 
2012-06-27. Uppdragsavtal med Lies Musik och Gruvbäckens 
kulturcentrum, teaterföreställning för förskolan (KUL0138/12) 
 
Ordförandebeslut 
2012-07-05. Upphandling självbetjäningsutrustning till bibliotek 2012 
(KUL0139/12) 
2012-08-02. Samrådsremiss: Nöjesanläggning vid Myntgatan 43 (västra 
Falun 1) (KUL0115/12) 
2012-08-02. Samrådsremiss: Detaljplan för f.d. Elsborgskyrkan 
(KUL0131/12) 
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§ 87 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och 
konferensinbjudningar. 
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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  
FP Inger Strandmark  
 Tjänstgörande ersättare  
S Roland Lindberg ers för Johan Eklund (S)  
S Magnus Stålberg ers för Linn Björnberg (V) § 74-83, § 85-87 
C Kristina Johansson ers för Jan-Olof Montelius (M)  
MP Kenth Carlson ers för Magnus Ståhlberg (S) § 84 

   
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
MP Kenth Carlson § 74-83, § 85-87 
KD Håkan Westberg  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller  
 Ivan Feldborg, avdelningschef kultur  
 Anki Karlström, avdelningschef fritid  
 Elsa Röing, kommunantikvarie § 75-81  
 Övriga  
 Personalföreträdare Margret Sandberg Kommunal  
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