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§ 101 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 Kommunstyrelsens utvecklingsutskott: 
2012-10-18 § 124. Genomgång av budget och verksamhetsplaner 2013-2015, 
dag 1 (KUL0011/12) 
2012-10-19 § 126 Genomgång av budget- och verksamhetsplaner 2013-2015, 
dag 2 (KUL0011/12) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens fastighetsutskott: 
2012-11-14 § 94 Konstnärlig utsmyckning i samband med nybyggnation 
(KUL0027/12) 
 
Krister Lindholm informerar om Rockstad Falun. 
 
Elisabeth Ståhle rapporterar om kulturskoleutredningen. 
 
Avdelningschef Ivan Feldborg rapporterar om kultur för och med äldre. 
 
Kulturchef Pelle Ahnlund informerar om lägesrapport per november 2012. 
 
 

§ 102 Ändring av föredragningslistan 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

• Ärendet ”Upphandling litteratur” tas upp som ärende nr 3. 
 
 

§ 103 Upphandling litteratur 
 
Diarienummer KUL0183/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden ger kulturchefen i uppdrag att avropa SKL Kommentus 
ramavtal ”Litteratur 2011”. 
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Sammanfattning 
SKL Kommentus har genomfört en upphandling av litteratur där Falu kommun 
anmält intresse för att avropa avtalet som omfattar pappers- och ljudböcker 
med eller utan biblioteksutrustning. Biblioteksutrustade böcker och ljudböcker 
köps i första hand hos Bibliotekstjänst. Böcker utan biblioteksutrustning köps i 
första hand hos Bokus (Akademibokhandelsgruppen AB). Avtalet gäller t o m 
2013-09-01 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-03. 
 
 

§ 104 Attesträtter inom kultur- och ungdomsförvaltningen 
2013 
 
Diarienummer KUL0001/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Attesträtterna i Kultur- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde 
fastställs i enlighet med förvaltningens förslag 2012-12-03 

 
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 skall attesträtter godkännas av respektive nämnd för varje 
räkenskapsår. Kultur- och ungdomsförvaltningen överlämnar förslag till 
attesträtter för år 2013 att gälla fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-03 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 105 Personalärenden 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Delegationsbeslut personalärenden 
2012-11-15 - -12-11 
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Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) (KUL0010/12) 
2012-10-23 
2012-11-13 
 
En tjänst som dramapedagog kommer att annonseras ut. 
 
Beslutet sänds till 
Personalkontoret 
 
 

§ 106 Samrådsremiss: Detaljplan för Högboområdet 
 
Diarienummer KUL0173/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden lämnar planförslaget utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för Högboområdet. Planförslaget 
innehåller ett tjugotal nya villatomter, möjlighet att bygga drygt hundra nya 
lägenheter samt att de gamla sanatoriebyggnaderna ska kunna få en ny 
användning. Förslaget innebär även att Högbovägen får en ny sträckning förbi 
Järlinden. Sanatoriemiljön är kulturhistoriskt värdefull och planförslaget 
innehåller även skyddsbestämmelser för den befintliga bebyggelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-30 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 107 Samrådsremiss: Detaljplan för verksamhetsområde 
på Myran 
 
Diarienummer KUL0180/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden vill uppmärksamma risken med att en utökad externhandel i 
ytterområden kan medföra en utarmning av Faluns centrala delar med 
färre möjligheter till ett levande kulturliv. 

2. I övrigt lämnar nämnden ärendet utan erinran. 
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Sammanfattning 
Falu kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för verksamheter på en 
del av Myran som tidigare använts till skjutfält. Syftet är att ge planstöd för 
verksamheter för industriändamål, bilservice, kontor m.m. Ett grönstråk ska 
binda samman grönområdet på Myran med det söder om E16. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-30. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden Staffan Nilsson m.fl.: ”1. Nämnden vill uppmärksamma risken 
med att en utökad externhandel i ytterområden kan medföra en utarmning av 
Faluns centrala delar med färre möjligheter till ett levande kulturliv. 
2. I övrigt lämnar nämnden ärendet utan erinran.” 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 108 Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län: Förslag till 
Dalarnas miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013-2016 
 
Diarienummer KUL0163/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden tar kommunens gemensamma yttrande 2012-12-05 som 
sitt eget.  

 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen Dalarnas län har skickat ut en remiss om förslag till Dalarnas 
miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013-2016. Miljöförvaltningen har fått en 
samordnande roll att göra ett förslag på ett gemensamt remissyttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens remisshandlingar 2012-09-26. 
Gemensamt remissyttrande från Falu kommun 2012-12-05. 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-06. 
 
Beslutet sänds till 
Stadskansliet 
Miljöförvaltningen 
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§ 109 Bidragsbestämmelser för studieorganisationer 
 
Diarienummer KUL0134/09 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden antar Folkbildningsrådet nya regler för bidrag till 
studieorganisationerna som underlag för det kommunala bidraget till 
studieförbunden. 

2. Nämnden beslutar att reservera 100 tkr av det årliga anslaget för bidrag 
till studieförbunden till samarrangemang av offentliga kulturprogram. 

 
Sammanfattning 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över reglerna för bidrag till 
studieförbunden. Nämnden har under många år betalat ut det lokala bidraget 
enligt samma regler. Statens regler har justerats ett antal gånger under samma 
period, senast 2011-12-14; en justering som tar hänsyn till organisationernas 
ändrade roll. Denna ändring av de statliga reglerna är studieförbundens 
lokalavdelningar mycket positiva till. 
 
Beslutsunderlag 
Statsbidrag till studieförbund 2012-12-04 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-30 
 
Beslutet sänds till 
Berörda studieorganisationer 
 
 

§ 110 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2012-12-12 § 110. 

 
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. 
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Bidragsärenden 
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2012-11-30 
 
 

§ 111 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och 
konferensinbjudningar. 

 
Linnea Risinger (MP), Tore Karlsson (FAP), Britt-Marie Ahlenius Romlin (C) 
och Linn Björnberg (V) rapporterar från Ungdomsstyrelsens rikskonferens 28-
29/11 2012 i Stockholm. 
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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)  
V Joakim Nissinen ers för Inger Strandmark (FP)  
 Övriga närvarande  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ivan Feldborg, avdelningschef kultur  
 Anki Karlström, avdelningschef fritid  
 Karin Hane, bibliotekschef Del av § 101-103 
 Elisabeth Ståhle projektledare kulturskola Del av § 101 
 Krister Lindholm, Rockstad Falun Del av § 101 
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