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§ 76 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: 
2013-10-10 § 210. Delårsrapport 2013-08-31 med årsprognos för Falu 
kommun (KUL0018/13) 
2013-10-10 § 218. Sammanträdesordning 2014 för kommunfullmäktige 
(KUL0192/123) 
 
Beslut av Kommunstyrelsens utvecklingsutskott: 
2013-10-15 § 123. Ansökan om medel för kulturhistorisk utredning av 
Dikarbacken som kommunalt naturreservat (KUL0176/08) 
 
Beslut av Kommunstyrelsens fastighetsutskott: 
2013-10-16 § 76. Lägesrapport pågående och planerade investeringsprojekt 
2013-2016. (KUL0113/13) 
 
Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län: 
2013-10-03. Tillstånd till ändring av byggnadsminnet Gamla Bönhuset i 
Bjursås, Bjursås Storgården 3:14. (KUL0025/13)  
2013-10-16. Bidrag till renovering av tak på Zinkhyttan, Falu stad. 
(KUL0025/13) 
 
Svabensverks Bygdeförening 
2013-10- -2014-10. Projekt – Konst i byn (KUL0183/13) 
 
Ljungbergsfonden 
2013-08-08. Ljungbergsstaty i Falun (KUL0152/13) 
 
Örjan Hamrin berättar om uppsättning av informationsskyltar på 
kulturhistoriska byggnader och platser i Falun. 
 
Jan-Olof Montelius (M) och Birgitta Gradén (S) rapporterar om möte med 
ungdomarna i demokratiprojektet på fritidsgårdarna. 
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§ 77 Medborgarförslag: Regler för omlån av böcker på 
bibliotek 
 
Diarienummer KUL0108/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
En av folkbibliotekens uppgifter är att tillhandahålla litteratur avgiftsfritt för 
allmänheten under en viss tid. Falu stadsbibliotek har begränsat antalet gånger 
en person kan låna samma bok i rad till 5 gånger. Det innebär i praktiken att 
det är möjligt att ha en bok hemma sammanlagt 6 månader. Gängse praxis 
bland folkbibliotek i landet är omlån 3 gånger i rad. 
 
I ett medborgarförslag föreslås att förbjuda begränsning av antalet omlån på 
böcker i bibliotek av annat än köande fysisk person. Medborgarförslaget för 
också fram synpunkten att förbjuda olikbehandling av lånetider av böcker med 
särskilt innehåll. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse 2013-11-01 
 
Beslutet sänds till 
Medborgarförslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
 
 

§ 78 Ny organisation Kultur- och ungdomsförvaltningen - 
mindre justering med anledning av övertagandet av 
samordningsansvaret för världsarvet 
 
Diarienummer KUL0058/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden antar Visit Södra Dalarnas förslag samt beslutar att be 
Kommunstyrelsen överföra medel och ansvar för 
världsarvssamordnaren till Kultur- och ungdomsnämnden. 

2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till mindre förändring av 
förvaltningsorganisationen att gälla från 1 januari 2014. 
 

Ändring av tjänstemannaförslag 
Förvaltningschef Pelle Ahnlund meddelar att tjänsteförslaget har efter 
föredragningslistan ändrats enligt ny tjänsteskrivelse daterad 2013-11-13. 
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Sammanfattning 
I samband med att UNESCO utnämnde gruvlandskapet i Falun till världsarv år 
2001 skapades en tjänst för samordning av världsarvet. Kommunstyrelsen gav 
uppdraget att utföra denna tjänst till dåvarande turistbolaget Välkommen till 
Falun AB. Bolaget fick även en budget för detta och en världsarvssamordnare 
anställdes. Bolaget heter nu Visit Södra Dalarna och har bidrag för 
världsarvskansliet från Falu kommun (Kommunstyrelsen) och Dalarnas 
Museum enligt följande: 525 tkr + 130 tkr för Kanslifunktionen (90 tkr från 
Falu kommun + 40 tkr från Dalarnas Museum). Av dessa pengar har ca 100 tkr 
avsatts som marknadsföringspeng samt ca 25 tkr till kostnad för hemsidan och 
resten till personalkostnader och administration. 
 
Kultur- och ungdomsnämnden har den 21 mars 2013 antagit förslag till ny 
organisation för förvaltningen i samband med att Naturskolan och Dans- och 
Musikskolan förs över till Kultur- och ungdomsnämnden 1 januari 2014. Visit 
Södra Dalarna AB har föreslagit att världsarvskansliet och världsarvs-
samordnaren ska föras över från bolaget till Kultur- och ungdomsnämnden. I 
samband med detta har förvaltningen gjort ett förslag till ny organisation där 
världsarvssamordnaren ingår i en allmänkulturell enhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-13. 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
Visit Södra Dalarna 
 
 

§ 79 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. 
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Beslutsunderlag 
Periodrapport för oktober 2013 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 80 Redovisning av internkontroll 2013 
 
Diarienummer KUL0007/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen enligt tjänsteskrivelse 
2013-10-31 med 14 st. bilagor. 

 
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 2013-10-31 med bilagor. 
 
Beslutet sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 81 Önskemål om att Falu kommun tar över verksamheten 
vid fritidsgården i Bjursås 
 
Diarienummer KUL0188/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta en ny 
kommunalt driven fritidsgård i Bjursås. 

 
Sammanfattning 
Sedan år 2010 bedriver föräldraföreningen i Bjursås fritidsgårdsverksamhet för 
ungdomar i åk 6-9. I en skrivelse från Bjursås föräldraförening daterad  
2013-10-10 framgår att det är ett vikande intresse och engagemang från 
föräldrarna, vilket innebär att det blivit allt svårare att hålla 
fritidsgårdsverksamheten i Bjursås öppen med ideella krafter. 
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Föräldraföreningen vill att Falu kommun ska starta en kommunalt driven 
fritidsgård i Bjursås. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-31. 
 
Beslutet sänds till 
Bjursås föräldraförening 
 
 

§ 82 Samråd: Detaljplan för bostäder vid Herrhagsvägen 
 
Diarienummer KUL0179/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Detaljplanen lämnas utan erinran. 
2. I detaljplaneprogrammet bör det påtalas att framtida detaljplaner inom 

programområdet skall omfatta skyddsbestämmelser för Gamla Fruns 
väg/Linnévägen, som är av riksintresse för kulturmiljövården och ingår 
i Världsarvet Falun. Skyddet bör bland annat säkerställa vägens 
ursprungliga/befintliga sträckning och att den inte moderniseras på ett 
ovarsamt sätt.  

3. Kommande detaljplaner inom programområdet bör redovisa ett 
förhållningssätt till den kulturhistoriska skyddszonen närmast Gamla 
Fruns väg/Linnévägen, så att upplevelsen av vägen inte påverkas i för 
stor utsträckning. 

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret vid Falu kommun har upprättat ett förslag till detaljplan 
som gör det möjligt att bygga friliggande småhus och några flerbostadshus i 
skogsområdet nordväst om befintlig bebyggelse i Slätta-Herrhagen. Det 
aktuella området är hittills obebyggt och består främst av blockrik mark 
bevuxen med ung tallskog. Det finns inga kända kulturlämningar i området. 
 
Parallellt med detaljplanearbetet pågår också ett arbete med att upprätta ett 
detaljplaneprogram, som utreder hur ett större område norr om Herrhagsvägen 
kan utvecklas framöver, i första hand som ett möjligt område för ytterligare 
bostäder. Programområdet berör bland annat Gamla Fruns väg/Linnévägen, 
som är av riksintresse för kulturmiljövården. Området runt Gamla Fruns väg är 
också en del av Världsarvet Falun. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-24 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar september 2013 
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Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 83 Samråd: Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och 
Hälsinggårdsskolan 
 
Diarienummer KUL0185/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Hälsinggårdsskolan har kulturhistoriska värden och ska dokumenteras 
antikvariskt genom såväl beskrivande text samt fotografering innan den 
rivs. 

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag på detaljplan för 
Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan. Haraldsbogymnasiet kommer 
även fortsättningsvis att i huvudsak fungera för undervisning. Delar av 
Hälsinggårdsskolan kommer att rivas på grund av dålig inomhusmiljö, vilket 
möjliggör användning av mark för andra ändamål. Det finns bland annat ett 
behov av ett vårdboende, vilket kan lokaliseras till Hälsinggårdsskolans 
sydöstra del. Byggnaden som innehåller matsal och aula kommer dock att 
bevaras. Planförslaget innehåller även några bostadstomter, norr respektive 
söder om skolorna. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-28. 
Stadsbyggnads- och näringslivskontorets samrådshandlingar 2013-09-26 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 84 Åtgärdsplan 2014-2016 för Falu kommuns lokala 
miljöprogram 
 
Diarienummer KUL0184/13 
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Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Nämnden antar nedanstående åtgärder till Åtgärdsplan 2014-2016 för Faluns 
miljöprogram 2020:  

1. Samverka för att göra ett kulturreservat på Harmsarvet. 
2. I samråd med stadsbyggnadskontoret upprätta en prioriteringslista över 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden som bör omfattas av 
detaljplan, områdesbestämmelser eller skyddas som kulturreservat. 

3. Utreda de kulturhistoriska värdena på Dikarbacken samt förklara 
Dikarbacken som kommunalt kulturreservat. 

4. Förbereda arbetet med en revidering av Falubygden berättar genom att 
initiera ett finansierat projekt för bland annat inventering av 
bebyggelse- och kulturmiljöer på landsbygden. 

5. Initiera ett finansierat projekt för inventering av bergsmansgårdar i Falu 
kommun. 

6. Upprätta en åtgärds- och skötselplan för de kommunägda 
”kulturfastigheterna”. 

7. Påbörja ett arbete med att informera och inspirera allmänheten om 
byggnadsvård och intressanta (både ”unika” och mer vardagliga) 
byggnader och miljöer i Falu kommun. 

8. Samverka med Kommunfastigheter för genomförande av konstnärlig 
utsmyckning vid alla kommunala ny- och ombyggnader. 

 
Sammanfattning 
Under det senaste året har det skett ett samlat arbete inom Falu kommun med 
att upprätta ett nytt lokalt miljöprogram som skall sträcka sig fram till 2020 och 
som skall bidra till att vi når det nationella generationsmålet. Till det lokala 
miljöprogrammet kopplas tidsbestämda åtgärdsplaner som beskriver vad 
nämnder, styrelser och kommunala bolag utför för aktiviteter i sina 
grunduppdrag, som har beröring med de lokala miljömålen.  
 
Åtgärderna i åtgärdsplanen är förknippade med kostnader som skall förankars 
inom respektive förvaltning och beaktas i budget. Den aktuella åtgärdsplanen 
gäller för perioden 2014-2016. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-08. 
 
Beslutet sänds till 
Miljöförvaltningen 
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§ 85 Falu kommuns kulturstipendium 2013 
 
Diarienummer KUL0024/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Falu kommuns kulturstipendium för år 2013 tilldelas Samuel Åhlman, 
studerande vid Konsthögskolan i Umeå, som undersöker måleriets 
möjligheter genom val av olika underlag där han utforskar den faktiska 
färgens inneboende fysiska och emotionella egenskaper 

 
Beslutet sänds till 
Samuel Åhlman 
Kommunfullmäktige 
 
 

§ 86 Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2013 
 
Diarienummer KUL0023/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris för år 2013 tilldelas 
Tommy Johansson för hängivet arbete med ungdom och kultur inom 
IOGT/NTO. 

 
På grund av jäv deltar inte Kenth Carlson i handläggningen i detta ärende. 
 
Beslutet sänds till 
Tommy Johansson 
Kommunfullmäktige 
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§ 87 Falu kommuns kulturpris 2013 
 
Diarienummer KUL0022/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Falu kommuns kulturpris för år 2013 tilldelas Coverbandet P-Floyd 
som genom sina bejublade sommarkonserter i en lada i Skog utanför 
Falun gett musiken en ny dimension och fått Skog och Falun att 
uppmärksammas på en nationell nivå. 

 
Beslutet sänds till 
Coverbandet P Floyd 
Kommunfullmäktige 
 
 

§ 88 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2013-11-14 § 88. 

 
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 
2013-10-24- -11-13 
Protokoll samverkan 2013-10-22 
 
Namnkommittén 
Kallelse 2013-10-17 
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§ 89 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och konferens-
inbjudningar. 

 
Jan-Olof Montelius (M), Birgitta Gradén (S) och Kenth Carlson (MP) 
rapporterar från Världsarvsrådets seminarium vid Falu gruva den 30 oktober. 
 
Britt-Marie Ahlenius Romlin (C) rapporterar från SKL kulturkonferens 6-8 
oktober i Stockholm. 
 
Ordförande Staffan Nilsson (S) rapporterar att presidiet och förvaltningens 
ledningsgrupp har varit på två dagars målarbete i Dala Husby. Man har 
diskuterat och försökt definiera uppdraget, skapa strategier och verktyg för att 
nå inriktningsmålen inom verksamheterna. 
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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 Marianne Prosell ers för Johan Eklund (S)  
MP Kenth Carlson ers för Linn Björnberg (V) § 76-85, 87-89 
C Kristina Johansson ers för Tore Karlsson (FAP)  
KD Håkan Westberg ers för Inger Strandmark (FP)  

 Övriga närvarande  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller § 76-84 
 Margareta Krantz Sewerin kultur § 76-81 
 Anki Karlström, avdelningschef fritid § 76-81 
 Elsa Röing, kommunantikvarie § 82-84 
 Övriga  
 Örjan Hamrin §76 
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