
   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-18 

 
 
 
Tid 8:15: - 10:45 

  

Plats Swedenborg 

  

Beslutande ledamöter,  
Tjänstgörande ersättare och  
övriga närvarande 

 
 
Se närvaroförteckning sid. 

  

Justeringsdag 2014-12-22 

  

Paragrafer  94-102 

  

Justerare Birgitta Gradén 

  

  

Underskrifter  

 
 
 
 
 
Daniel Blomqvist Staffan Nilsson Birgitta Gradén 
Sekreterare Ordförande Justerare 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kultur- och ungdomsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2014-12-18 

  
Protokollet anslås 2014-12-22 och tas ned 2015-01-13. 

 

Förvaringsplats Kultur- och ungdomsförvaltningen 

  

  

  

  

Underskrift  Daniel Blomqvist 

 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-18 

 

Justerare sign 2

§ 94 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i 
samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän .......................... 3 

§ 95 Ekonomiskt bidrag fritidsgårdsverksamhet Bjursås .................................................. 4 

§ 96 Taxor uthyrning fritidsgårdslokaler ............................................................................... 5 

§ 97 Avgifter på biblioteken .................................................................................................... 6 

§ 98 Samråd: Detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden ........... 7 

§ 99 Samråd: Ändring av detaljplan för Bryggaren 20....................................................... 8 

§ 100 Stora scenen Kulturhuset tio14 .................................................................................. 9 

§ 101 Redovisning av delegeringsbeslut ........................................................................... 10 

§ 102 Kurs- och konferensinbjudningar ............................................................................. 11 

Närvaroförteckning ................................................................................................................ 12 

 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-18 

 

Justerare sign 3

§ 94 Rapporter och information från Kultur- och 
ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och 
kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän 
 

Beslut i Kommunfullmäktige 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-11-06 § 11 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) 
Anordna julgransplundring på torget 
 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-11-06 § 28 Sammanträdesordning 2015 för 
kommunfullmäktige 
 

Beslut i Kommunstyrelsen 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-11-18 § 15 Införande av digitala nämnden fas 2 
 

Beslut i Kommunstyrelsens serviceutskott 
Protokoll från kommunstyrelsens serviceutskott 2014-11-28 § 9 Nulägesrapport för Folkets Hus 
 

Beslut i Kommunstyrelsens verksamhetsutskott 
Protokoll från kommunstyrelsens verksamhetsutskott 2014-11-26 § 9 Godkännande av avtal om 
växling av semesterdagstillägg till semesterdagar 
 

Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län (KUL0025/14) 
2014-11-25. Bidrag till renovering av Creutz spelhus vid Falu gruva 
 
2014-11-25. Bidrag till åtgärder för säkerställande av Besöksgruvan vid Falu gruva 
 
2014-12-05. Bidrag till renovering av Korså bruk 
 

Ekonomisk rapport  
Ussi Jonsson Kjellberg ger ekonomisk lägesrapport för året. 
 

Övrigt     
Birgitta Gradén informerar från Handikapprådets möte.  
 
Pelle Ahnlund och Staffan Nilsson informerar om utdelningen av årets Kulturkommun 
2015 som tilldelades Falu kommun.  
 
Enhetschef Sara Hedström presenterar sig. 
 
Sektionschef Margareta Krantz Sewerin och projektledare Charlotta Abrahamsson informerar om 
Kulturhuset tio14. 
 
 

 

 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-18 

 

Justerare sign 4

§ 95 Ekonomiskt bidrag fritidsgårdsverksamhet Bjursås 
 

Diarienummer KUL0183/14 

 

Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden beviljar 12 000 kr till Bjursås föräldraförening för drift av 
fritidsgårdsverksamhet under vårterminen 2015. Föreningen ska efter genomförd 
verksamhet lämna redovisning av terminens verksamhet. 
 

 
Sammanfattning 
Bjursås föräldraförening har under några år sökt och beviljats ekonomiska medel från 
kultur- och ungdomsnämnden för att bedriva fritidsgårds-verksamhet i Bjursås. 
Verksamheten bygger på föräldramedverkan. På senare tid har det dock blivit allt 
svårare att få föräldrar att engagera sig och stödet från föräldrarna sviker mer och 
mer. I ett brev från föräldraföreningen daterat 2013-10-10 vill de att verksamheten i 
stället ska drivas i kommunal regi.  
Kultur- och ungdomsnämnden beslutade 2013-11-14 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheterna att starta en kommunalt driven fritidsgård i Bjursås. Bl. a 
genomfördes en medborgadialog i Grycksbo med andemeningen att flytta resurser 
från Grycksbo till Bjursås.  
I en motion från Maria Gehlin (fap) föreslår motionären att en kommunalt driven 
fritidsgård öppnas i Bjursås.  
Den 23 oktober i år gav kultur- och ungdomsnämnden förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med verksamhetsidé och budget för en kommunalt driven fritidsgård i 
Bjursås under förutsättning att föräldraföreningen vill avveckla den föräldradrivna 
fritidsgården. 
 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-03 
 

Beslutet ska skickas till 
Bjursås föräldraförening 
 

 

 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-18 

 

Justerare sign 5

§ 96 Taxor uthyrning fritidsgårdslokaler 
 

Diarienummer KUL0182/14 

 

Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden fastställer taxan 1 500 kr/natt för grupper som vill hyra 
fritidsgårdslokaler. Undantaget är de grupper fritidsgården har utbyte med, då ska 
ingen lokalhyra debiteras. 
 

 

Sammanfattning 
Då och då kommer förfrågan från grupper som t ex deltar i cuper el liknande om 
övernattningsmöjligheter på våra fritidsgårdar. Något enhetligt pris har aldrig fastställts 
för uthyrning av lokalerna varför förvaltningen nu tagit fram ett förslag till taxa. 
 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-03 
 

 

 

 

 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-18 

 

Justerare sign 6

§ 97 Avgifter på biblioteken 
 

Diarienummer KUL0175/14 

 

Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden antar reviderade avgifter enligt kultur- och 
ungdomsförvaltningens förslag och att de träder i kraft 2015-01-01. 
 

 

Sammanfattning 
I bibliotekslag (2013:801) säger 9 § att ” På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt 
få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett 
publiceringsform. Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut 
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och 
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.” 
 
Senaste justeringen av bibliotekens avgifter gjordes 2010 (KN 2009-12-16 § 90) och 
behöver revideras då vissa kostnader försvunnit och andra ändrats.  
 

Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-10 
 

 

 

 

 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
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Justerare sign 7

§ 98 Samråd: Detaljplan för bostäder mellan 
Herrhagsvägen och Björklunden 
 

Diarienummer KUL0173/14 

 

Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden lämnar detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen 
och Björklunden utan erinran. 
 

 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till en detaljplan för att göra det möjligt att 
bygga bostäder, i första hand friliggande enbostadshus, i skogsområdet nordväst om 
Slätta/Herrhagen. Planförslaget medger ca 40 villatomter i en förlängning av det 
småhusområde som tidigare planlagts. Detaljplanen ingår som en andra etapp i ett 
tidigare framtaget detaljplaneprogram. 
 
Området är inte utpekat i något bevarandeprogram och det finns inga kända 
fornlämningar på platsen. Planområdets östra del överlappar dock den riksintressezon 
som omgärdar och omfattar vandringsleden Linnévägen/Gamla Fruns väg, som är en 
välbevarad väg mellan Falun och Rättvik. Vägen har fått sitt namn genom att Carl von 
Linné färdades där på 1730-talet. 
 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-03 
 

Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnads- och näringslivskontoret  
 

 

 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-12-18 

 

Justerare sign 8

§ 99 Samråd: Ändring av detaljplan för Bryggaren 20 
 

Diarienummer KUL0184/14 

 

Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden ser positivt på att syftet med planen bland annat är att 
säkerställa byggnadens kulturhistoriska värden. Nämnden godkänner förslag till 
detaljplan med följande tillägg: 
 

1. Bevarandet av den konstnärligt formgivna balkongen samt byggnadens 
befintliga fönster, som är original, skall säkerställas genom 
skyddsbestämmelse enligt nedanstående resonemang. 
 

2. Balkonger ska inte tillåtas på fasader mot gatan. 
 

Byggrätten mot baksidan skall tas bort. 
 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till ändring av befintlig detaljplan, med 
syfte att utöka användningen av fastigheten till att även omfatta kontor och 
vuxenundervisning, tillsammans med gällande användning bostäder, handels- och 
hantverksändamål. Dessutom förses den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden med 
en varsamhetsbestämmelse i syfte att bevara byggnadens särdrag. Den nya planen 
omfattar tilläggen och gäller parallellt med den befintliga planen.  
 
Planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö och utgör en del av 
Världsarvet Falun. Den enskilda byggnaden bedöms i bevarandeplanen Husen 

berättar ha stort kulturhistoriskt värde. Byggnaden uppfördes som kontorshus 1950 
och är ritad av arkitekt Axel Grape från Stockholm. 
 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-12 
 

Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
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Justerare sign 9

§ 100 Stora scenen Kulturhuset tio14 
 

Diarienummer KUL0181/14 

 

Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
1. Kultur- och ungdomsnämnden begär 2 750 tkr av kommunstyrelsen för 2014 års 

hyra och verksamhet på Stora scenen i Kulturhuset tio14 
2. Kultur- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsplan plan och budget för 

Stora scenen i Kulturhuset tio14. 
 

 

Sammanfattning 
Den 1 april 2014 köpte Falu kommun Folkets Hus. Då tog kultur- och 
ungdomsförvaltningen över verksamheten i husets stora scen och även 
konferensverksamheten. Det innebar att en hyra debiteras kultur- och 
ungdomsförvaltningen från ägaren kommunfastigheter och att kostnader för  
fyra personer som införhandlades i samband med övertagandet belastar nämndens 
budget. Förvaltningen har fått ett tillskott för utveckling av kulturskolan i kulturhuset. 
Detta tillskott för utveckling av kulturskolan har används för hyra av konferensdelen av 
kulturhuset, för projektering och planering av den nya kulturskolan och för diverse 
andra åtgärder för att stärka kulturen inför vm- året 2015. I dessa medel har inte 
planerats in några kostnader för Stora scenen som förvaltningen ser som en egen 
verksamhet. 
Nämnden bör även godkänna plan för verksamheten på scenen samt även godkänna 
budgeten för den. (bilaga 1 och 2) 
 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-09 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerare sign 10

§ 101 Redovisning av delegeringsbeslut 
 

 

Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i 

protokoll den 2014-12-18 §101. 
 

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. 
 

Personalärenden 
Samverkansprotokoll 2014-11-24 
 

Namnkommittén 
Ordförandebeslut, Remiss från Lantmäteriet Namnsättning av de nya distrikten 
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Justerare sign 11

§ 102 Kurs- och konferensinbjudningar 
 

 

Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Inga kurser erbjöds eftersom detta är kultur- och ungdomsnämndens sista 
sammanträde.  
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Justerare sign 12

Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
S Staffan Nilsson, ordförande  

S Birgitta Gradén  

S Johan Eklund  

MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande  

M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande  

C Britt-Marie Alenius Romlin  

FAP Tore Karlsson  

FP Inger Strandmark  

 Tjänstgörande ersättare  

V Joakim Nissinen ers Linn Björnberg (V)  

   

 Övriga närvarande  

 Ersättare  

S Roland Lindberg  

S Marianne Prosell  

MP Kenth Carlson  

M Kerstin Våghäll  

C Kristina Johansson  

   

 Tjänstemän  

 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  

 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller §§95-102 

 Margareta Krantz Sewerin sektionschef kultursektionen §§101-102 

 Charlotta Abrahamsson, projektledare  §§95-102 

 Sara Hedström, enhetschef enheten allmänkultur §§95-102  

 Karin Hane, sektionschef biblioteketsektionen  §§98-102 

 Anki Karlström, sektionschef ungdomssektionen §§97-102 

 Elsa Röing, kommunantikvarie §§95-97,100-102 

 Daniel Blomkvist, nämndsekreterare   

 Elisabet Wixby, nämndsekreterare kultur- och fritid  

 
 


