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§ 90 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 Komunfullmäktige 
2013-11-21 § 226. Revidering och fastställande av budget 2014 och ekonomisk 
plan för 2015-16 samt mål för god ekonomisk hushållning (KUL0016/13) 
2013-11-21 § 236. Antagande av Integrationspolitiska programmet 
(KUL0218/13) 
 
Beslut i Kommunstyrelsen 
2013-10-29. Inventering av Naturskolans verksamhet på Harmsarvet 
(KUL0100/13) 
 
Stadsbyggnadskontoret 
Kungörelse: Utställning av Översiktsplan FalunBorlänge. (KUL0090/13) 
 
Länsstyrelsen Dalarnas län 
2013-11-08. Bidrag till renovering av Creutz spelhus vid Falu gruva 
(KUL0025/13) 
2013-11-28. KUL0025/13: Tilläggsbeslut - Bidrag till renovering av Creutz 
spelhus vid Falu gruva. 
2013-11-11. Bidrag till renovering av Moriska gården på Grand Hotel i Falun 
(KUL0025/13) 
 
Folkbildningsrådet 
Kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället. Utvärdering av 
studieförbundens kulturprogram. 
 
Kulturchef Pelle Ahnlund och ordförande Staffan Nilsson (S) rapporterar om 
Kulturrum och Folkets hus. 
 
Staffan Nilsson rapporterar om Grafiktriennalen i Falun. 
 
Linnea Risinger (MP) rapporterar från demokratiprojektet på fritidsgårdarna. 
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§ 91 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 
Muntlig föredragning av lägesrapport för november 2013.  
 
 

§ 92 Attesträtter inom kultur- och ungdomsförvaltningen 
2014 
 
Diarienummer KUL0001/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Attesträtterna i Kultur- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde 
fastställs i enlighet med förvaltningens förslag 2013-12-03. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsförvaltningen har upprättat förslag till attesträtter inom 
sitt verksamhetsområde i enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, 
befogenheter och kontroll vid betalningar m.m. inom Falu kommun”. Enligt 
denna paragraf ska attesträtter godkännas av respektive nämnd för varje 
räkenskapsår. Förvaltningen överlämnar förslag till attesträtter för år 2014 att 
gälla fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-03 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 93 Intern kontrollplan 2014 
 
Diarienummer KUL0006/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2014. 
 
Sammanfattning 
Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen och även 
följa de förvaltningsövergripande, gemensamma anvisningar 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 2013-12-02. 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 94 Projekt - kultur- och ungdomssamarbete inför skid-VM 
 
Diarienummer KUL0216/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner projektet kultur- och ungdomssamarbete inför 
skid-VM 2015 och uppdrar åt kulturchefen att teckna avtal med Beyond 
Skiing Foundation AB enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsförvaltningen vill starta ett samarbetsprojekt inför För- 
VM 2014 och VM 2015. Projektet går ut på att förvaltningen ställer upp med 
50 % projektledartjänst i samarbete med kulturföreningen Magasinet. Beyond 
Skiing Foundation AB ställer upp med verksamhetspengar till projektet, 
sammanlagt 950 tkr för både 2014 och 2015. Kultur- och ungdoms-
förvaltningens åtagande i projektet gäller under år 2014. För VM året 2015 
kommer Beyond Skiing att överta kostnaden och ansvaret för projektet 
inklusive projektledaren. 
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Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-10. 
Förslag till samarbetsavtal mellan Falu kommun, Kultur- och 
ungdomsförvaltningen och Beyond Skiing Foundation AB  
 
Beslutet ska skickas till 
Beyond Skiing Foundation AB 
 
 

§ 95 Uppdragsbidrag till FaluFolk musik & dans 
 
Diarienummer KUL0219/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• FaluFolk musik & dans beviljas ett treårigt uppdragsbidrag med  
40 000 kr årligen under 2014-2016. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsnämnden har beslutat om nya regler för bidrag till 
kulturföreningar att gälla från 2014. Dessa ger möjlighet för föreningar att söka 
ett så kallat uppdragsbidrag. Det blir även möjligt för föreningar att söka bidrag 
för upp till tre år. Detta underlättar för dem att få bidrag från andra instanser 
som till exempel kulturrådet och regionen. FaluFolk musik & dans har ansökt 
om att få ett uppdragsbidrag under tre år. Föreningen är den första som ber att 
få bidrag enligt den nya bidragsformen.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-10. 
FaluFolk musik & dans ansökan november 2013. 
 
Beslutet ska skickas till 
FaluFolk musik & dans 
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§ 96 Placering av Naturskolans jordbruk 
 
Diarienummer KUL0100/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att etablera Naturskolans pedagogiska jordbruk på 
Dikarbacken. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att be Kommunfastigheter att förhandla 
fram ett övertagande av arrendet på berörda marker från nuvarande 
arrendator. 

3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att rekrytera en projektledare för 
utredning av Naturskolans och det pedagogiska jordbrukets framtida 
utformning och av Dikarbacken som kommunalt kulturreservat. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsnämnden har, den 16 maj 2013 § 47, gett förvaltningen ”i 
uppdrag att utreda en etablering av det pedagogiska jordbruket vid 
Dikarbacken”. Den 26 september 2013 § 67 fick förvaltningen i uppdrag att 
”återkomma med förslag på utformning av- och kostnader för en etablering av 
naturskolans pedagogiska jordbruk på Dikarbacken.” 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-09 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 2013-09-26 § 67 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 2013-05-16 § 47 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-29 § 220 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfastigheter 
 
 

§ 97 Samråd: Detaljplan för Bjursåsskolan mm 
 
Diarienummer KUL0191/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden lämnar detaljplan för Bjursåsskolan utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan som skapar en 
breddad användning av Bjursåsskolan och Bjursåsgården. Båda områdena ska 
även fortsättningsvis användas för undervisning och vårdboende, men i 
samband med renovering kan det bli aktuellt att omvandla delar av skolans 
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byggnader till bostäder. Planen gör det möjligt att använda området för 
bostadsändamål, vårdboende och kontor. Idrottsplanerna inom skolans område 
skyddas, liksom en väggmålning av Einar Norelius. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2013-09-26. 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-22. 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 98 Samråd: Ny entré för Magasinet 
 
Diarienummer KUL0195/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Nämnden har följande synpunkt på detaljplan för ny entré till Magasinet: 

• Det förslag till detaljplan som tagits fram för att möjliggöra ny entré till 
Magasinet tar vara på byggnadens och områdets kulturhistoriska värden 
på ett bra sätt. Nämnden anser dock att den skiss på tänkt entrébyggnad 
som bifogas förslaget inte uppfyller planens intention om att en 
tillbyggnad skall underordna sig Magasinets karaktär. Skissen visar 
snarare en dominant och iögonfallande tillbyggnad. Ett kommande 
bygglov måste därför föregås av en fortsatt diskussion om 
tillbyggnadens utformning. 

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på en detaljplan för området 
runt Magasinet på stationsområdet i Falun. Detaljplanen gör det möjligt att 
bygga till Magasinets norra sida med en entrébyggnad för Kulturmagasinet, på 
mark som i gällande plan endast får användas för järnvägsändamål. Magasinet 
är av stort kulturhistoriskt värde och ges bevarandebestämmelser i den nya 
planen. Detaljplanen möjliggör också en flexibel användning av Magasinet, där 
byggnadens karaktär, stora rumsvolym och strategiska läge tas tillvara, liksom 
helhetsmiljön som präglas av verksamhet knuten till transporter och 
godshantering. Detaljplanen reglerar också parkeringsplatser för både 
Magasinet och Resecentrum i Magasinets närområde. Dessutom skall planen 
reglera en tillfartsgata till området öster om Magasinet, där bland annat 
lokstallarna ligger. Plats för en ny plattform och en biljettkiosk för museitågen 
skapas längs Grycksbobanan 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2013-10-30. 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-22. 
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Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 99 Samråd: Bostadshus vid Herrhagsgården 
 
Diarienummer KUL0208/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• De sju konstnärligt formgivna sittkurarna i trädgården ingår i den 
kommunala konstsamlingen och bör, eftersom de är förhållandevis 
permanenta installationer, omnämnas i planbeskrivningen. 

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett 
bostadshus vid Herrhagsgården på fastigheten Herrhagen 1:2. Planförslaget ger 
möjlighet till ett nytt bostadshus på fastighetens södra del, där det föreslås bli 
tillåtet med bostäder, kontor och vuxenutbildning. Även det befintliga vård- 
och omsorgsboendet, Herrhagsgården, ingår i detaljplanen. Här tillåter 
detaljplaneförslaget vård, bostäder, samlingslokal och vuxenutbildning. 
 
Området ligger utanför Världsarvet Falun och utgör inte riksintresse för 
kulturmiljövården. Det finns inte heller några fornlämningar inom 
planområdet. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-03 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling 2013-10-21 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 100 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2013-12-18 § 100. 

 
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 
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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 2013-12-03 
 
Personalärenden 
2013-11-14- -12-17 
Samverkansprotokoll 2013-11-13 
 
Avtal 
2013-11-04. Samarbete Kultur- och ungdomsförvaltningen, Arenan och Hagströmska 
gymnasiet (KUL0205/13) 
2013-11-04. Uppdragsbekräftelse Anpassningar för servicepunkt i Bjursås bibliotek 
(KUL0199/13)  
2013-11-07. Överenskommelse tillägg i hyresavtal 10028-001 Arenan (KUL0037/12) 
 
Tillstånd 
2013-11-14. Placering av gammal telefonkiosk på Hälsingtorget. (KUL0203/13) 
 
Vidaredelegationsordning 
Reviderad 2013-12-03 
 
 

§ 101 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och 
konferensinbjudningar. 

 
 

§ 102 Kultur- och ungdomsnämndens synpunkter på 
kulturföreningen Magasinet 
 
Diarienummer KUL0223/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar förvaltningens förslag på synpunkter enligt 
tjänsteskrivelse 2013-12-16. 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen vill ha Kultur- och ungdomsnämndens 
synpunkter på Kulturföreningen Magasinets framtidsplaner därför att de tänker 
be Kommunstyrelsen ingå avtal om samarbete med Magasinet. Förvaltningen 
har gjort ett förslag på synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-16 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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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  
 Tjänstgörande ersättare  
S Roland Lindberg ers. för Johan Eklund (S)  
S Marianne Prosell ers för Linn Björnberg (V)  
M Kerstin Våghäll ers för Tore Karlsson (FAP)  
KD Håkan Westberg ers för Inger Strandmark (FP)  
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
MP Kenth Carlson  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Elsa Röing, kommunantikvarie § 94-104 
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