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§ 88 Medborgarförslag: Inrätta ett nytt centralt stadsgalleri 
för bildkonst 
 
Diarienummer KUL0083/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till 
tjänsteskrivelse 2012-11-01. 

 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslås att ett nytt centralt beläget stadsgalleri för 
bildkonst inrättas för att stimulera konst- och kultur i Falun.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2012 § 83 att överlämna 
medborgarförslaget till Kultur- och ungdomsnämnden för handläggning och 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-12 § 83 
 
Beslutet sänds till 
Emma Lisa Malmqvist 
Stadskansliet 
 
 
 

§ 89 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: 
1. 2012-09-13 § 162. Sammanträdesordning 2013. (KUL0160/12) 
2. 2012-10-11 § 177 Delårsrapport 2012-08-31 med årsprognos för Falu 
kommun. (KUL0012/12) 
3. 2012-10-11 § 196. Inrättande av Kulturskola i Falun (KUL0191/10) 
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Beslut i Kommunstyrelsen: 
4. 2012-10-02 § 194. Svar på granskning av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda i Falu kommun (KUL0109/12) 
 
Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten: 
5. 2012-10-10. Ansökan om byggnadsminnesförklaring av Harmsarvets 
bergsmansgården, inom fastigheten Harmsarvet 1:1, Stora Kopparbergs socken 
(KUL0169/12) 
 
6. Världsarvspedagog Joakim Lindblad redovisar Skapande skola. 
(KUL0186/11) 
 
Bibliotekschef Karin Hane informerar om KUB-projektet och Fair tradecafé på 
stadsbiblioteket. 
 
Kerstin Våghäll och Marianne Prosell rapporterar om Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg. 
 
Förvaltningen informerar om jullunch den 3 december kl 11:30. 
 
Kulturchef Pelle Ahnlund informerar om kulturskoleprojektet. 
 
Birgitta Gradén (S) rapporterar från Kommunala Handikappkommittén och 
deras 40-årsfirande. 
 
 
 

§ 90 Sammanträdesdagar Kultur- och ungdomsnämnden 
2013 
 
Diarienummer KUL0003/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden fastställer tio sammanträdesdagar år 2013 enligt 
förvaltningens förslag 2012-10-29. 

 
Sammanfattning 
Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden 
skall hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
ordföranden anser att det behövs.” (KL 6:18) Enligt Kultur- och 
ungdomsnämndens reglemente skall nämnden även ha en årsplan för sina 
sammanträden. 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-29 
 
Beslutet sänds till 
Stadskansliet 
 
 
 

§ 91 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2012 
 
Diarienummer KUL0015/12 
 
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 oktober 2012. 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 
 

§ 92 Redovisning av internkontroll 2012 
 
Diarienummer KUL0006/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen enligt tjänsteskrivelse  
2012-11-05 med 13 st. bilagor. 
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Sammanfattning 
Enligt Falu kommuns reglemente för internkontroll ska varje nämnd löpande 
styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna 
kontrollen och även följa de förvaltningsövergripande, gemensamma 
anvisningarna som kommunstyrelsen utfärdar. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-05 med bilagor. 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 
 

§ 93 Intern kontrollplan 2013 
 
Diarienummer KUL0005/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar förvaltningens förslag 2012-11-05 till 
internkontrollplan för 2013. 

 
Sammanfattning 
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen och även 
följa de förvaltningsövergripande, gemensamma anvisningarna som 
kommunstyrelsen utfärdar. Enligt Falu kommuns reglemente för intern kontroll 
ska varje nämnd löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom 
nämndens verksamhetsområde med utgångspunkt från nämndens interna 
kontrollplan. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-05 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
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§ 94 Personalärenden 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Delegationsbeslut personalärenden 
2012-09-27- -11-15 
 
Information om tillsättning av fritidsassistenttjänst Norslunds fritidsgård. 
 
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) (KUL0010/12) 
2012-09-25 
 
Skyddsrondsprotokoll fritidsavdelningen (KUL0165/12) 
Skyddsrondsprotokoll Falu stadsbibliotek (KUL0136/12) 
 
Beslutet sänds till 
Personalkontoret 
 
 
 

§ 95 Kulturskola i Falun - Öppet brev till Falu kommuns 
Kultur- och ungdomsnämnd 
 
Diarienummer KUL0191/10 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar förvaltningens förslag till svar 2012-11-05 på det öppna 
brevet som sitt eget. 

 
Sammanfattning 
Wanja Kaufmann, elev på Haraldsbogymnasiet har skickat ett öppet brev till 
Falu kommuns kultur- och ungdomsnämnd. Förvaltningen har gjort ett förslag 
till svar. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-05 
 
Beslutet sänds till 
Wanja Kaufmann 
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§ 96 Falu kommuns kulturstipendium 2012 
 
Diarienummer KUL0020/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Falu kommuns kulturstipendium för år 2012 tilldelas Marcus Olsson 
som ett steg på vägen vid Musikhögskolan i Stockholm. Marcus är en 
begåvad musiker som behärskar många stilar och genrer från klassisk 
musik till jazz, spelar trombon och piano/synt och är en duktig arrangör 
och ledare. 

 
Beslutet sänds till 
Marcus Olsson 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

§ 97 Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2012 
 
Diarienummer KUL0019/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris för år 2012 tilldelas 
Lennart Lindblom för sitt mångåriga och mycket uppskattade 
teaterarbete för barn och ungdomar. 

 
På grund av jäv deltar inte Linnea Risinger (MP) i handläggningen i detta ärende. 
 
Beslutet sänds till 
Lennart Lindblom 
Kommunfullmäktige 
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§ 98 Falu kommuns kulturpris 2012 
 
Diarienummer KUL0018/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Falu kommuns kulturpris för år 2012 tilldelas Heléne och Göran 
Knutsson. De har i drygt ett halvt sekel med stort intresse och 
engagemang vårdat det kulturarv som bergsmansgården Sveden med 
Linnés bröllopsstuga och trädgård utgör. Detta är nu ett attraktivt 
besöksmål i Världsarvet Falun. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att plantera ett träd i bröllopsstugans 
trädgård för att hedra kulturpristagarna. 

 
Beslutet sänds till 
Heléne och Göran Knutsson 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

§ 99 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2012-11-15 § 99. 

 
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 2012-09-20 
 
Styrdokument 
Kultur- och ungdomsförvaltningens informations- och kommunikationspolicy, 
planer samt kriskommunikationsplan (KUL0161/12) 



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2012-11-15 
 

Justerare sign 10 

 
Ordförandebeslut 
2012-10-15 Samrådsremiss: Detaljplan för gruppbostadshus vid Kopparvägen 
(KUL0153/12) 
2012-10-15 Samrådsremiss: Detaljplan för bostadshus vid Tranbärsvägen. 
(KUL0154/12) 
2012-10-15 Samrådsremiss: Detaljplan för bostäder i kv. Bergmästaren 
(KUL0158/12) 
2012-11-01 Kulturskola i Falun (KUL0191/10) 
 
 
 

§ 100 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  
S Johan Eklund  
V Linn Björnberg  
MP Linnea Risinger § 93-96, 98-100 
M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande  
C Britt-Marie Alenius Romlin  
FAP Tore Karlsson  
 Tjänstgörande ersättare  
M Kerstin Våghäll ers för Inger Strandmark (FP)  
V Johakim Nissinen ers för Linnea Risinger (MP) § 88-89 
MP Kenth Carlson § 90-92, 98 
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
S Roland Lindberg  
S Marianne Prosell  
S Magnus Stålberg  
V Joakim Nissinen § 90-100 
C Kristina Johansson  
MP Kenth Carlson § 93-100 
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller  
 Anki Karlström, avdelningschef fritid  
 Karin Hane, bibliotekschef  
 Birgitta Hellström, kultursekreterare § 94-100 
 Joakim Lindblad, världsarvspedagog § 89 
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