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Justerare sign 3 

§ 61 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 av Kommunfullmäktige: 
2013-05-14 § 87. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Falu kommun 
2012 (KUL0012/12) 
2013-05-14 § 89. Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inrätta ett 
minnesmärke över Raoul Wallenberg i Falun. (KUL0056/13) 
2013-06-17 § 121 Kommunfullmäktiges ansvarsprövning § 121 
Kommunfullmäktiges ansvarsprövning (KUL0136/13) 
2013-06-17 § 122 Kommunens budget 2014 och ekonomisk flerårsplan för 
2015-15 (KUL0016/13) 
 
Beslut av Kommunstyrelsen: 
2013-06-04 § 153. Svar på revisionsrapport över uppföljning av tidigare 
revisionsgranskningar. (KUL0130/13) 
2013-06-04 § 154. Interna riktlinjer och rutiner vid upphandling för Falu 
kommun (KUL0131/13) 
2013-08-27. Utveckling av årummet kring Faluån (KUL0162/13) 
 
Beslut av Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
2013-05-21 § 86 Beslut om medel till etablering av Servicepunkter 
(KUL0073/13) 
2013-05-22 § 92 Information Grepp om verksamheten genom målarbete 
(KUL0125/13) 
 
Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län 
2013-06-11. Samråd med Lantmäteriet om upprustning av sämre skogsbilväg 
och nybrytning av skogsbilväg på fastigheterna Isala 1:3, 7:1, 8:1, och 11:5, 
Falu kommun (KUL0025/13) 
2013-08-02. Bidrag till renovering av Korså bruk, Sundborns socken 
(KUL0025/13) 
2013-08-26. Tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
återväxtåtgärder inom fastigheten Bengtsheden 23:1, Svärdsjö socken 
(KUL0025/13) 
 
Anki Karlström informerar om demokratiprojektet på fritidsgårdarna. 
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Justerare sign 4 

§ 62 Reglemente för Kultur- och ungdomsnämnden 
 
Diarienummer KUL0157/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden ber Kommunfullmäktige godkänna förslaget till reglemente 
för Kultur- och ungdomsnämnden att gälla från 1 januari 2014. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har med hjälp av kommunjuristen tagit fram ett förslag på nytt 
reglemente. Det nya reglementet har en ny utformning som ansluter till 
kommunens andra nämnders form. Nämndens ansvar för att driva projekt för 
konstnärlig utsmyckning är tydliggjort. I första paragrafen innefattas uppgiften 
att driva kulturskola. I övrigt är uppdragen de samma som tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-17 med bilaga. 
 
Beslutet sänds till 
Kommunfullmäktige 
 
 

§ 63 Avgifter för hyra av lokaler på kommundelsbiblioteken 
 
Diarienummer KUL0156/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Avgiften för uthyrning av kommunbiblioteken till ideella föreningar 
och kommuninvånares sammankomster med allmännyttigt och icke 
kommersiellt syfte fastställs till 0 kr/tillfälle. 

2. Avgiften för övriga fastställs till 400 kr/tillfälle. 
 
Sammanfattning 
Under 2012 och 2013 har förvaltningen drivit ett projekt i syfte att införa s.k. 
servicepunkter på kommundelsbiblioteken. För att kunna fullfölja projektets 
intentioner och möjliggöra en positiv utveckling av servicepunkterna, behöver 
allmänhetens tillgång till bibliotekens lokaler underlättas. Detta kan uppnås 
med avgiftsfrihet. Avgiftsbefrielsen medför ingen ekonomisk förlust för 
förvaltningen då administrationskostnaden för fakturering överstiger den 
faktiska intäkten. Dessa avgiftsförändringar gäller inte för huvudbiblioteket. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-17 
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Justerare sign 5 

§ 64 Delårsbokslut och verksamhetsberättelser 2013-08-31 
 
Diarienummer KUL0018/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av förvaltningsberättelsen med 
delårsbokslut och resultatprognos för drift- och investeringsbudget 
2013-08-31. 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förvaltningsberättelse med delårsbokslut 
och resultatprognos för drift- och investeringsbudget 2013-08-31 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 

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

• Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2014 och 
ekonomisk flerårsplan 2015-2016. 

 
Sammanfattning 
Nämnden ska lämna förslag till verksamhetsbudget 2014 med 
planeringsunderlag för åren 2015 och 2016. Förvaltningen har gjort ett förslag 
baserat på den ram som Kommunfullmäktige fastställt. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till budget 2014 och ekonomisk flerårsplan 2015-2016. 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
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Justerare sign 6 

§ 66 Ansökan om bidrag för fritidsgård i Vika ht 2013 samt 
vt 2014 
 
Diarienummer KUL0147/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Vikabygdens Intresseförening får 22 000 kr i bidrag för genomförande 
av fritidsverksamhet för ungdomar under perioden ht. 2013 t.o.m. vt. 
2014. 

 
Sammanfattning 
Vikabygdens Intresseförening ansöker om bidrag för att driva 
fritidsverksamhet för ungdomar. Ansökan gäller ett bidrag till hyran för lokalen 
Templet på 19 500 kr och ett bidrag för inköp av material på 2 500 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-17. 
 
Beslutet sänds till 
Vikabygdens Intresseförening 
 
 

§ 67 Placering av Naturskolans jordbruk 
 
Diarienummer KUL0100/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på utformning 
av- och kostnader för en etablering av naturskolans pedagogiska 
jordbruk på Dikarbacken. 

2. Nämnden antar verksamhetsidén för det pedagogiska jordbruket enligt 
förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-17, bilaga 1. 

3. Nämnden avslår motionen från Maria Gehlin angående placering av 
jordbruket vid Stångtjärn. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på verksamhetsidé för- och placering av 
naturskolan med jordbruk.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-17 
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§ 68 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2013-09-26 § 68. 

 
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 2013-09-13. 
 
Personalärenden 
2013-06-13- -09-25 
Samverkansprotokoll 2013-06-12 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
2013-07-29. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschef till 
avdelningschef bibliotek (KUL0078/13) 
2013-07-05. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från avdelningschef bibliotek 
till arbetsledare bibliotek barn/ungdom (KUL0141/13) 
2013-07-05. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från avdelningschef bibliotek 
till arbetsledare bibliotek. (KUL0142/13) 
 
Avtal 
Samarbetsavtal och hyresavtal: Fairtradecafé och Bibliotek (KUL0126/13) 
Avtal för samverkan kring Grafikprojekt 2013 för skolor i Falu kommun 
(KUL0089/13) 
 
Namnkommittén 
Kallelse till sammanträde 2013-06-26 
Protokoll sammanträde 2013-06-26 
Kallelse till sammanträde 2013-09-04 
 
Ordförandebeslut 
2013-08-27. Samråd: Breddning av banvallen m.m. (KUL0129/13) 
2013-08-27. Samråd: Bostäder m.m. vid Parkgatan. (KUL0134/13) 
2013-08-27. Samråd: Detaljplan för Sankt Örjen m.fl. (KUL0140/13) 
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§ 69 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden utser Kerstin Våghäll (M), Jan-Olof Montelius (M), Birgitta 
Gradén (S) och Kenth Carlson (MP) att representera nämnden vid 
Världsarvsrådets seminarium den 30 oktober kl. 9-12 vid Falu Gruva. 

2. Linnea Risinger (MP) och en från oppositionen får representera 
nämnden vid Ungdomsstyrelsens nordiska rikskonferens i Stockholm 
den 27-28 november. 
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Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
S Staffan Nilsson, ordförande  
S Birgitta Gradén  
V Linn Björnberg  
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande  
M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande  
C Britt-Marie Alenius Romlin  
FAP Tore Karlsson  
 Tjänstgörande ersättare  
S Marianne Prosell ers för Johan Eklund (S)  
M Kerstin Våghäll ers för Inger Strandmark (FP)  
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
V Joakim Nissinen  
MP Kenth Carlson  
C Kristina Johansson  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Anki Karlström, avdelningschef fritid Del av § 61 
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