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§ 59  Förändringar i föredragningslistan

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Ärendet skall behandlas vid dagens sammanträde.

Följande extra ärenden anmäls av Linnea Risinger (MP):
Utformning av torget vid Egnellska huset.

§ 60  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 Kommunfullmäktige:
1. 2011-06-09 § 112. Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013-2014 
(KUL0011/11)

Arbetsmarknads- och integrationskontoret
2. 2011-06-27. Uppsägning av avtal för studiearenan på Falu stadsbibliotek 
(KUL0190/06)

Skolförvaltningen
3. 2011-06-29. Uppsägning av mediaförsörjningsavtal (KUL0190/06)

Dalarnas museum
4. 2011-05-30. Yttrande över detaljplaneprogram för Stabergsviken 
(KUL0094/11)

Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten
5. 2011-05-31. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 3 kap 14 §. 
Tillgänglighetsanpassning av Creutz lave inom byggnadsminnet Falu gruva
(KUL0024/11)
6. 2011-06-20. Bidrag till renovering av Korså bruk, Svärdsjö socken 
(KUL0024/11)
7. 2011-06-20. Bidrag till renovering av Ågs hytta, Svärdsjö socken 
(KUL0024/11)
8. 2011-06-22. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 4 kap 3 §. Installation 
av nytt ljud- och ljusbord och ändring av förvaring i vapenhuset i Vika kyrka 
(KUL0024/11)
9. 2011-06-28. Bidrag till åtgärder för säkerställande av besöksgruvan vid 
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Falu gruva (KUL0024/11)
10. 2011-07-07.  Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 4 kap 3 §. 
Renovering av taket på Svärdsjö kyrka (KUL0024/11)

Beslut av Statens kulturråd
11. 2011-05-30. Statsbidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 
(KUL0132/11)

Kultur- och ungdomsförvaltningen
12. Folkbiblioteksstatistik år 2010. Enkätsvar. (KUL0152/11)

Information om förvaltningens ansökan om UBC:s (Union of the Baltic 
Cities) kulturpris.

Kommunantikvarie Mats Persson rapporterar om arbetet med att uppdatera 
"Husen berättar".

Förvaltningen rapporterar om kulturskoleutredningen.

Information om boken "Faluprofiler".

§ 61  Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013 - 2014

KUL0011/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att utforma budget 2012 samt 

verksamhetsplan 2013-2014 inom den ram som nämnden tidigare 
tilldelats och i enlighet med prioriteringarna i förvaltningens förslag 
2011-08-30.

2. I kommande budgetar ska nämnden prioritera verksamhetspengar till 
fritidsgårdar.

Sammanfattning
Förvaltningen skall senast den 30 september i år ge Kommunstyrelse-
förvaltningen ett förslag till budget 2012 med verksamhetsplan 2013 - 2014. 

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-30.

Förslag till beslut
Tore Karlsson (FAP) tillägg punkt 2 till förvaltningens förslag: I kommande 
budgetar ska nämnden prioritera verksamhetspengar till fritidsgårdar.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden bifaller Karlssons förslag.

Beslutet sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

§ 62  Åtgärdsplan 2012 - miljöprogram, folkhälsoprogram, 
tillväxtprogram

KUL0154/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner redovisningen enligt tjänsteskrivelse 

2011-08-30.

Sammanfattning
I de tre programmen för hållbar utveckling av Falu kommun; 
Tillväxtprogrammet, Folkhälsoprogrammet och Miljöprogrammet finns 
åtgärder som Kultur- och ungdomsförvaltningen ska genomföra. Det är dags 
att redovisa vilka åtgärder som har genomförts och vilka som ligger kvar för 
kommande behandling samt om det finns nya åtgärder som skall genomföras 
under kommande år

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-30.

Beslutet sänds till
Lena Melander, Miljöförvaltningen
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§ 63  Personalärenden

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden har tagit del av informationen.

Delegationsbeslut personalärenden
2011-06-15 - -09-15

Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
2011-05-17
2011-06-14

Förvaltningen informerar om rekrytering av ekonom/controller

§ 64  Samrådsremiss: Detaljplaneprogram för Herrgårdsviken - 
Sundet

KUL0126/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner förslaget till detaljplaneprogram med följande 

synpunkter:
1.  För ett fåtal äldre byggnader inom programområdet skall det 

kulturhistoriska värdet utredas och vid behov säkerställas genom 
varsamhets- eller skyddsbestämmelser i kommande detaljplan.

2.  Ingen nybebyggelse skall tillåtas på öppen odlingsmark.
3.  Ny bebyggelse skall utformas med hänsyn till områdets karaktär.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta ett detaljplaneprogram 
för Herrgårdsviken-Sundet med inriktning på att hitta en gemensam lösning 
för vatten och avlopp samt undersöka möjligheten att hitta mark som är 
lämplig för nybebyggelse.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-28

Beslutet sänds till
Stadsbyggnadskontoret, Falu kommun
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§ 65  Ansökan om bidrag till fritidsgård i Vika ht 2011 och vt 
2012

KUL0145/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Vikabygdens intresseförening beviljas 20 000 kr i bidrag för 

verksamheten vid Vika ungdomsgård hösten 2011 och våren 2012.

Sammanfattning
Vikabygdens intresseförening söker ett bidrag på 20 000 kr att för tredje året, 
driva en ungdomsgård i Scoutkårens lokaler i Vika.

Beslutsunderlag
Ansökan från Vikabygdens intresseförening 2011-06-16
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-30

Beslutet sänds till
Vikabygdens Intresseförening

§ 66  Redovisning av delegeringsbeslut

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

förtecknats i protokoll den 15 september 2011 § 66.

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 2011-08-29.

Avtal
Avtal om konsultuppdrag för utredning om en kulturskola i Falu kommun 
(KUL0135/11).
Kontrakt caféet på Thunströms Köpmansgård sommaren 2011 
(KUL0139/11).
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§ 67  Kurs- och konferensinbjudningar

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden utser Birgitta Gradén (S), Inger Strandmark (FP) och 

Marianne Prosell (S) att representera nämnden vid Falu kommuns 
seminarium om tillgänglighet och folkhälsa den 8 november 2011.

§ 68  Extra ärende: Utformning av torget vid Egnellska huset

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden har tagit del av informationen.

Linnéa Risinger (MP) presenterar ett förslag på hur Hälsingtorget vid 
Egnellska huset skulle kunna utformas med utomhusscen.
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Närvaroförteckning

Parti Beslutande Avvikande närvaro
Ledamöter

S Staffan Nilsson, ordförande
S Birgitta Gradén
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande
C Britt-Marie Alenius Romlin
FAP Tore Karlsson
FP Inger Strandmark

Tjänstgörande ersättare

S Roland Lindberg ers. för Johan Eklund (S)
S Marianne Prosell ers. för Erik Lidén Dalaryd (V)
M Kerstin Våghäll ers. för Jan-Olof Montelius (M)

Övriga närvarande
Ersättare

MP Kenth Carlson
C Kristina Johansson
KD Ulrika Vestin

Tjänstemän

Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Lars Gudmundson, avd.chef administration
Mats Persson, kommunantikvarie § 59-60
Anki Karlström, enhetschef fritid
Elsa Röing, kommunantikvarie
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