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§ 22 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  
2014-02-13 § 6 Svar på motion från Åsa Nilser (FP) och Svante Parsjö Tegnér 
(FP): Handlingar i god tid innan mötet  
(KUL0067/14) 
 
Beslut i Kommunstyrelsen 
2014-02-04 § 18 Beslut om ny organisation för Kultur- och 
ungdomsförvaltningen – mindre justering med anledning av övertagandet av 
samordningsansvaret för världsarvet (KUL0161/11) 
2014-02-04 § 20 Redovisning av genomförd internkontroll i Falu kommuns 
förvaltningar och helägda bolag enligt kontrollplaner för år 2013 
(KUL0057/14) 
2014-02-04 § 21 Revidering av friskvårdsriktlinjer för medarbetare i Falu 
kommun (KUL0058/14) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott 
2014-02-19 § 30. Beslut om fortsatt arbete Intranätprojektet (KUL0063/14) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens fastighetsutskott 
2014-01-23 § 7. Justerat regelverk kring uppsägning av lokaler. 
2014-02-20 § 19. Information om Folkets Hus (KUL0113/13) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
2014-02-10, § 17. Genomgång av förutsättningar inför budget 2015 
(KUL0016/14) 
 
Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län (KUL0025/14) 
2014-02-14. Bidrag till renovering av Puttbo bergsmansgård 
2014-02-20. Bidrag till åtgärder för säkerställande av Besöksgruvan vid Falu 
Gruva 
2014-02-20. Bidrag till renovering av Solgruvestugan, Svärdsjö socken 
2014-02-20. Bidrag till renovering av gruvarbetarstuga 
2014-02-20. Angående renovering av gruvarbetarstuga 
2014-03-05. Bidrag till renovering av tak på B J:s lokstall i Falun 
 
Kulturrådet 
Ansökan om bidrag ”Skapande skola” (KUL0052/14) 
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Kungl. biblioteket 
2014-02-26. Statistik 2013 års uppgifter om folkbiblioteket (KUL0065/14) 
 
Beslut i utsmyckningsärende 
Ordförande Staffan Nilsson rapporterar om anmälningsärende till 
Kommunstyrelsen ”Uppdrag till kultur- och ungdomsnämnden att ta fram 
förslag till utsmyckning, med ekonomisk kalkyl, för inköp av konstverk med 
anknytning till de grenar som utgjorde landets första officiella idrottstävling, 
att uppföras på Lugnetområdet.” (KUL0211/08). 
 
Kultur- och bildningschef Malin Lagergren informerar om verksamheten 
Kultur och bildning, Landstinget Dalarna.  
Enhetschef Anneli Strömberg informerar om verksamheten vid Scen Dans 
Konst. 
Enhetschef Maria Törnfeldt informerar om verksamheten vid Länsbibliotek 
Dalarna. 
Enhetschef Anita Carlsson informerar om verksamheten vid Film i Dalarna. 
 
 

§ 23 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2014 
 
Diarienummer KUL0019/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Uppföljningsrapporter skall ge en aktuell bild av situationen samt en 
helårsprognos när det gäller verksamhet och ekonomi i förhållande till de mål 
och uppdrag som fastställts.  
 
Rapporteringen riktar sig till den politiska ledningen i kommunstyrelsen, 
utskott, styrelser/nämnder samt till tjänstemän i kommunledningen, 
förvaltnings- och KS-chefer, bolagschefer och övriga intresserade. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens rapport för mars 2014 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 24 Verksamhetsbudget 2015 och ekonomisk flerårsplan 
2016-2017 
 
Diarienummer KUL0016/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att se över skrivelsen i ”kapitlet 1.1 
Uppdraget” så att nämndens verksamheter kan ta tydlig ställning mot 
odemokratiska ideologier, rasism och ojämställdhet, för att inte alla 
”kontroversiella” åsikter måste beredas plats på fritidsgårdarna. 

2. Nämnden godkänner för övrigt förvaltningens förslag till 
verksamhetsbudget 2015 (planeringsperiod 2016-2017). 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har gjort ett förslag till verksamhetsbudget 2015 
(planeringsperiod 2016-2017). Denna ska ligga till grund för Kommun-
fullmäktiges fördelning av Kultur- och ungdomsnämndens uppdrag och 
ekonomiska ramar för perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-12 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Linnea Risinger (MP): Tillägg i verksamhetsbudgeten: ”Förvaltningen får i 
uppdrag att se över skrivelsen i kapitlet 1.1 Uppdraget ”så att nämndens 
verksamheter kan ta tydlig ställning mot odemokratiska ideologier, rasism och 
ojämställdhet, för att inte alla ’kontroversiella’ åsikter måste beredas plats på 
fritidsgårdarna.” 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 25 Samråd: Detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i 
Svärdsjö 
 
Diarienummer KUL0050/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden lämnar detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Falu kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Hedstugan vid 
Hedvägen i Svärdsjö. Hedstugan har fungerat som förskola och gällande 
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markanvändning i den gamla detaljplanen har varit ”allmänt ändamål”, som 
idag är en föråldrad bestämmelse. Den nya detaljplanen möjliggör en utökning 
av användningsområden till samlingslokal, kontor, vårdboende, skola, hantverk 
och bostäder. Planen möjliggör också för att aktuell byggnad rivs och ersätts 
med nya hus. En befintlig äldre byggnad inom planområdet skyddas genom 
varsamhetsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2013-12-02 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-27 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 

§ 26 Lokalprogram för Kulturrum 
 
Diarienummer KUL0069/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag 2014-03-24 till 
lokalprogram för kulturskoleverksamheten Kulturrum och ger 
förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Kommunfastigheter 
fortsätta projekteringen av ombyggnationen. 

2. Nämnden ber Kommunstyrelsen (Kommunfastigheter) utarbeta 
ekonomisk kalkyl för investering enligt detta lokalprogram samt äska 
investeringsram för ombyggnation av Folkets Hus enligt detta. 

 
Sammanfattning 
Kulturskoleverksamheten ”Kulturrum” (arbetsnamn) ska enligt planerna få 
anpassade lokaler i Folkets Hus. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att köpa 
Folkets Hus bland annat för detta ändamål. Förvaltningen har utarbetat ett 
lokalprogram för den nya kulturskolan Kulturrum. Programmet baserar sig helt 
på de direktiv som Kommunstyrelsen och Kultur- och ungdomsnämnden gett 
för utformningen av den nya verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-11 
Lokalprogram för Kulturrum i Falun med förvaltningens ändringar  
2014-03-24 som redovisas under sammanträdet. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfastigheter 
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§ 27 Motion (punkterna 3-6) från Maria Gehlin (FAP) och 
Lars Runsvik (M): Naturskolan till Stångtjärn  
 
Diarienummer KUL0036/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelse  
2014-03-10 som svar på motionen. 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen önskar svar på punkterna tre till sex i en motion från  
Maria Gehlin (FAP) och Lars Runsvik (M) ”Naturskolan till Stångtjärn”.  
Punkt 3: ”att en utredning genomförs kring möjligheten att utveckla 
Naturskolan till att även bli en lägerskola för skolor och föreningar" 
Punkt 4: ”att en utredning genomförs kring möjligheten att förlägga 
sommarkollo i Stångtjärn” 
Punkt 5: ”att en utredning genomförs kring möjligheten att öppna 
café/serveringsverksamhet i Stångtjärnsstugan.” 
Punkt 6: ”att en utredning genomförs kring möjligheten att verksamheten 
(Naturskolan, lägerskola, sommarkollo, café/serveringsverksamhet) bedrivs 
som ett socialt företag eller i liknande verksamhetsform. 
 
Beslutsunderlag 
Motion (punkterna 3-6) från Maria Gehlin (FAP) och Lars Runsvik (M): 
Naturskolan till Stångtjärn. 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

§ 28 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2014 
 
Diarienummer KUL0027/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Kulturföreningarna får verksamhetsbidrag enligt bilaga till 
förvaltningens förslag 2014-03-24. 

 
På grund av jäv deltar inte Roland Lindberg (S) i handläggningen i detta 
ärende. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningens förslag är att dela ut 569 000 kr som verksamhetsbidrag. 
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41 föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2014. Av dessa 
föreningar är det fyra föreningar som får ett treårigt bidrag, nämligen FaluFolk 
musik & dans, Falu Jazzklubb/Ung Jazz Falun, Spelrum och Falu 
Amatörbokbindare. Resterande bidrag på 95 000 kr i budgeten för 2014 
reserveras för punkt- och förlustbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Bidragsansökningar från föreningar 2013 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag 2014-03-24 med bilaga. 
Förvaltningen lämnar ny tjänsteskrivelse på sammanträdet. 
 
Beslutet ska skickas till 
Föreningarna 
 
 

§ 29 Överenskommelse mellan Falu kommun och kultur- 
och bildningsverksamheten, Landstinget Dalarna 
 
Diarienummer KUL0061/14 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Samarbetet ska klart framgå i affischer och övrigt informationsmaterial 
om den gemensamma kulturverksamheten. 

2. Nämnden godkänner för övrigt förslaget till överenskommelse om 
kultursamarbete med kultur- och bildningsverksamheten, Landstinget 
Dalarna. 

 
Sammanfattning 
Varje kommun i Dalarna skriver en överenskommelse om samarbete med 
Landstingets kulturverksamheter. Detta är en del i arbetet kring Dalarnas 
regionala kulturplan. Landstingets Kultur- och bildningsverksamhet och Falu 
kommuns Kultur- och ungdomsförvaltning har tagit fram ett förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roland Lindberg (S) Tillägg till beslutet: Samarbetet ska klart framgå i 
affischer och övrigt informationsmaterial om den gemensamma 
kulturverksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag från Landstinget Dalarna Kultur och bildning 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-07 
 
Beslutet ska skickas till 
Landstinget Dalarna Kultur och bildning 
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§ 30 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2014- 03-24 § 30. 

 
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 2014-03-12. 
 
Personalärenden 
2014-02-20- -03-24 
2014-02-05. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschefen till 
administrativ chef (KUL0078)13) 
Handlingsplan för friskvårdsarbetet 2014 (KUL0060/14) 
Samverkanprotokoll 2014-02-18 
 
Namnkommittén 
Protokoll 2013-10-17 
 
Direktupphandling 
Kulturhistorisk utredning av Dikarbacken inför bildande av kulturreservat 
(KUL0176/08) 
 
 

§ 31 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och 
konferensinbjudningar.  
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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) § 22-27, 29-31 
V Joakim Nissinen ers för Linn Björnberg (V)  
M Kerstin Våghäll ers för Jan-Olof Montelius (M)  
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
S Marianne Prosell  
C Kristina Johansson  
KD Håkan Westberg  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller § 22-24 
 Karin Hane, bibliotekschef § 22-24 
 Margareta Krantz Sewerin kultur  
 Birgitta Hellström, kultursekreterare § 22-28 

 Malin Lagergren, kultur- och bildningschef, 
Landstinget Dalarna del av § 22 

 Anneli Strömberg, enhetschef scen dans konst, 
Landstinget Dalarna del av § 22 

 Maria Törnfeldt, enhetschef länsbibliotek Dalarna del av § 22 
 Anita Carlsson, enhetschef Film i Dalarna del av § 22 
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