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§ 1 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. 2012-12-13 § 267 Överlämnande av Falu kommuns kulturpris 2012 
(KUL0018/12) 
2. 2012-12-13 § 268 Överlämnande av Falu kommuns kulturstipendium 2012 
(KUL0020/12) 
3. 2012-12-13 § 269 Överlämnande av Falu kommuns barn- och 
ungdomskulturpris 2012 (KUL0019/12) 
 
Beslut i Kommunstyrelsen: 
4. 2012-11-27 § 245. Förvaltningsgemensamma granskningsområden i 
internkontrollplaner 2013 (KUL0005/12) 
 
Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten: 
5. 2012-11-27. Bidrag till omkostnader för fornvårdsinsatser i samband med 
projektet "Vattnets väg till Falu gruva" (KUL0024/12) 
 
Margareta Malmgren från Högskolebiblioteket berättar om planeringen av 
deras nya högskolebibliotek. 
 
 
 

§ 2 Demokratiprojekt inom fritidsgårdsverksamheterna i 
Falu kommun 2013 till 2015 
 
Diarienummer KUL0030/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner genomförandet av demokratiprojekt inom 
fritidsgårdsverksamheterna i Falu kommun 2013 till 2015 enligt 
projektbeskrivning reviderad 2012-12-12. 

 
Sammanfattning 
Det är av stor vikt att fritidsgårdsverksamheterna i Falu kommun utvecklar 
innehåll i verksamheten så att den stämmer väl överens med ungdomars 
behov och önskemål. Delaktighet och inflytande av berörda ungdomar är 
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därför av största vikt. Därför bör ett projekt för att stärka de ungas 
inflytande på fritidsgårdarna startas. Projektet är en åtgärd med anledning av 
den demokratiplan som kommunfullmäktige fastställde den 10 maj 2012. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-01-11 
 
Beslutet sänds till 
Peter Gehlin stadskansliet 
 
 
 

§ 3 Personalärenden 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Delegationsbeslut personalärenden 
2012-12-12- -2013-01-23 
 
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) (KUL0010/12) 
2012-12-11 
 
 
 

§ 4 Avgifter för hyra av bibliotekslokaler 
 
Diarienummer KUL0028/09 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Avgifter för hyra av Stadsbiblioteket: För ideella föreningar med 
allmännyttigt syfte: 1 000 kr för de första två timmarna, därefter 300 
kr/tim. För övriga brukare: 2 000 kr för de första två timmarna, därefter 
300 kr/tim. 

2. Avgifter för hyra av släktforskningsrummet på Stadsbiblioteket: För 
allmännyttiga föreningar: 95 kr/tim, övriga 180 kr/tim. 

3. Avgifter för hyra av lokaler på kommundelsbiblioteken: För 
allmännyttiga föreningar: 200 kr/tillfälle, övriga 400 kr/tillfälle. 

 
Sammanfattning 
När föreningar och andra vill använda bibliotekslokaler för arrangemang som 
inte är samarrangemang med biblioteket är det nödvändigt att ta ut en avgift för 
att täcka förvaltningens merkostnader för detta. Kultur- och ungdomsnämnden 
uppdaterade prislistan för hyra av bibliotekslokaler 2009-01-29. Nu behöver en 
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revidering av hyreskostnaden för kommundelsbiblioteken göras, då 
förvaltningens merkostnader är lägre vid uthyrning av kommundelsbiblioteken 
än vid uthyrning av stadsbiblioteket. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-01-15 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Roland Lindberg (S): Ändring av förvaltningens förslag punkt nr 3 ”Avgifter 
för hyra av lokaler på kommundelsbiblioteken: ”För allmännyttiga föreningar: 
200 kr/tillfälle, övriga 400 kr/tillfälle.” 
Jan Olof Montelius (M): Förvaltningens förslag: ”1. Avgifter för hyra av 
Stadsbiblioteket: För ideella föreningar med allmännyttigt syfte: 1 000 kr för 
de första två timmarna, därefter 300 kr/tim. För övriga brukare: 2 000 kr för de 
första två timmarna, därefter 300 kr/tim. 2. Avgifter för hyra av 
släktforskningsrummet på Stadsbiblioteket: För allmännyttiga föreningar: 95 
kr/tim, övriga 180 kr/tim. 3. Avgifter för hyra av lokaler på 
kommundelsbiblioteken: För allmännyttiga föreningar: 300 kr/tillfälle, övriga 
600 kr/tillfälle.”  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller 
Lindbergs förslag. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande 
beslutsgång. 
Ja-röst för Montelius förslag 
Nej-röst för Lindbergs förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 nej-röster för Lindbergs förlag och 4 ja-röster för Montelius förslag 
beslutar nämnden bifalla Lindbergs förslag: 
 
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst 
Staffan Nilsson (S)  Nej 
Birgitta Gradén (S) Ja  
Roland Lindberg (S)  Nej 
Linn Björnberg (V)  Nej 
Linnea Risinger (MP)  Nej 
Jan-Olof Montelius (M) Ja  
Kristina Johansson (C)  Nej 
Tore Karlsson (FAP) Ja  
Kerstin Våghäll (M) Ja  
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§ 5 Remiss för yttrande: Bildande av kulturreservatet 
Stabergs bergsmansgård, Vika socken 
 
Diarienummer KUL0179/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden finner förslaget till beslut om bildande av kulturreservat av 
Stabergs bergsmansgård med tillhörande skötselplan väl genomarbetat 
och har inget att erinra. 

 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till beslut om bildande av 
kulturreservat för Stabergs bergsmansgård i Falu kommun. Syftet med 
kulturreservatet är att skydda och vårda dess kulturhistoriska värden i form 
av hyttområde, odlingslandskap med hemskog, trädgård och bebyggelse. 
Man vill också skapa goda förutsättningar för turistisk verksamhet och 
undervisning. 
 
Beslutsunderlag 
2012-11-14 Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten. Förslag till beslut 
om bildande av kulturreservat för Stabergs bergsmansgård. 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-01-14 
 
Beslutet sänds till 
Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten 
 
 
 

§ 6 Samråd: Bostäder m.m. vid 
Åsgatan/Bergskolegränd/Trotzgatan  
 
Diarienummer KUL0033/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.  
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ny detaljplan för 
kvarteret Cuprum 2, i hörnet Åsgatan/Bergskolegränd/Trotzgatan. 
Planförslaget går ut på att möjliggöra bostäder i den befintliga byggnaden, 
där tidigare endast handel tillåtits. Detta medför att befintliga bostäder 
legaliseras och det blir dessutom möjligt att skapa ytterligare bostäder i 
delar av tidigare butikslokaler.  
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Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets samrådshandlingar 2012-12-13 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-01-14 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 
 

§ 7 Bidragsbestämmelser för föreningar 
 
Diarienummer KUL0097/08 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag på bidragsregler 
enligt nämndens diskussion och efter att ha hört synpunkter från 
Trafik- och fritidsförvaltningen och föreningslivet. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen och nämnden har en vägledningsdiskussion inför nya 
bidragsregler. 
 
 
 

§ 8 Kulturskola i Falun 
 
Diarienummer KUL0191/10 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Muntlig redovisning av Elisabeth Ståhle projektledare för Kulturskolan. 
 
 
 

§ 9 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2013-01-24 § 9. 
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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. 
 
Ekonomiärenden 
Avskrivning av fordringar 2012-12-11 
 
Namnkommittén 
Kallelse och protokoll sammanträde 2012-12-05 
 
Avtal 
2011-10-07. Uppdragsbeskrivning för modellutveckling för ökad tillgänglighet 
av offentlig och kommersiell service i Bjursås, Svärdsjö och Vika 
(KUL0195/12) 
2012-11-16. Avtal Självbetjäning (KUL0196/12) 
 
Ordförandebeslut 
2013-01-11 Samråd: Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen 
(KUL0175/12) 
 
Förvaltningschef 
2012-12-19 Vidaredelegationsordning (KUL0028/13) 
 
Upphandling 
Direktupphandling Apple iMac Skapande skola (KUL0194/12) 
 
 
 

§ 10 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Fyra ledamöter från de politiska blocken utses att representera 
nämnden vid Sveriges Musik- och kulturskoleråds konferens 
”Kulturskola 2030” i Uppsala den 8 april 2013. 
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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  
FAP Tore Karlsson  
FP Inger Strandmark Del av § 1, § 7-10 
 Tjänstgörande ersättare  
S Roland Lindberg ers för Johan Eklund (S)  
C Kristina Johansson ers för Britt-Marie Ahlenius Romlin (C)  
M Kerstin Våghäll ers för Inger Strandmark (FP) Del av § 1-6 
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
S Marianne Prosell  
V Joakim Nissinen  
MP Kenth Carlson  
M Kerstin Våghäll Del av § 1, § 7-10 
 Tjänstemän  

 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller  
 Ivan Feldborg, avdelningschef kultur § 7 
 Anki Karlström, avdelningschef fritid  
 Elsa Röing, kommunantikvarie  
 Elisabeth Ståhle, projektledare kulturskola  
 Margareta Malmberg, Högskolebiblioteket § 1 
 Peter Gehlin, stadskansliet § 1-2 
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