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§ 1  Presentation av länskulturinstitutionerna

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

Förvaltningschef för Kultur och bildning på Landstinget Dalarna Malin 
Lagergren informerar om Landstingets kulturorganisation och 
länskonsulenternas roll.

Chefen för Mentalvårdsmuseet/Gruvhospitalet Marie Lennestig informerar 
om verksamheten vid museerna.

Verksamhetschef Anita Karlsson informerar om verksamheten vid Film i 
Dalarna.

§ 2  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. 2011-11-24 § 202. Budget 2012 samt mål för god ekonomisk hushållning 
(KUL0011/11)
2. 2011-11-24 § 203. Delårsrapport 2011-08-31 med årsprognos för Falu 
Kommun samt revisionens granskning av delårsrapporten
3. 2011-11-24 § 210. Falu Kommuns kontakter med Landstinget Dalarnas 
kulturverksamheter (KUL0071/11)
4. 2011-11-24 § 213. Sammanträdesordning 2012 för Kommunfullmäktige, 
Kommunstyrelsen och dess utskott (KUL0205/11)
5. 2011-12-08 § 243. Antagande av Handlingsprogram för kommunens 
olycksförebyggande arbete enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(KUL0125/11)

Beslut i Kommunstyrelsen:
6. 2011-11-29 § 236. Förvaltningsgemensamma granskningsområden i 
internkontrollplanen 2012 (KUL0207/11)
Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott:
7. 2011-11-16 § 86. Beslut tolkning av arvodesregler (KUL0196/10)
2011-11-16 § 90. IT Genomförande av "Digitala nämnden” (KUL0206/11)
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Kultur- och ungdomsförvaltningen
8. 2012-01-12. Inbjudan till länskulturinstitutionerna 

Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten
9. 2011-12-28. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 3 kap 14 §. Ansökan 
om tillstånd för montering av ventilationsanläggning i C-kasernen, inom f.d. I 
13 (KUL0024/12)

Linnea Risinger (MP) och Tore Karlsson (FAP) rapporterar från 
Ungdomsstyrelsens rikskonferens 30 november 2011 i Stockholm.

Birgitta Gradén (S) rapporterar om tillgänglighet som togs upp vid 
Kommunala handikapprådets sammanträde.

De nya arbetsledarna för den nya avdelningen Fritid presenterar sig och sin 
verksamhet: fritidsdistrikt centrum Anders Björnberg, fritidsdistrikt 
landsbygd Klas Sjörén och fritidsdistrikt Stjärnan Erika Logren.

§ 3  Ändring av föredragningslistan

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:

• Ärendet 8 ”Samrådsremiss: Trafikstrategi i Falu kommun” tas upp 
som ärende nr 3.

• Ärendet 9 ”Samrådsremiss: ”Vildvattenpark på del av Främby 1:24” 
tas upp som ärende nr 4.

• Ärendet 10 ”Revidering av Husen berättar – bevarandeplan för Falu 
innerstad” tas upp som ärende nr 8.

§ 4  Samrådsremiss: Trafikstrategi i Falu kommun

KUL0189/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
Kultur- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till trafikstrategi med 
följande synpunkt:

• I enlighet med i de styrdokument för tillväxt och miljöfrågor som 
tagits fram för Falu kommun och med hänsyn till Världsarvet Falun 
måste de kulturhistoriska aspekterna synliggöras i Trafikstrategi för 
Falu kommun. Att ta hänsyn till kulturhistoriska värden måste vara 
självklart för trafikutvecklingen i kommunen. 

Justerare sign



PROTOKOLL 5(13) 
Falu Kommun
Kultur- och ungdomsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-01-26

________________________________________________________________________________________________________________________

Sammanfattning
Falu kommun, stadsbyggnadskontoret, har i samarbete med flertalet 
intressenter och aktörer inom trafiksektorn, tagit fram ett förslag till 
trafikstrategi för Falu kommun. Trafikstrategin ska beskriva de inriktningar 
som kommunen vill ge sitt arbete med trafikfrågorna de kommande åren. 
Syftet med trafikstrategin är att ta ett samlat grepp om trafikfrågorna för att 
skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem som harmonierar med de 
övergripande målen för kommunens utveckling. En vision för trafiken i Falu 
kommun 2030 har formulerats: Den hållbara resan är det självklara valet. 
Visionen beskriver en framtid där transportsystemet är hållbart, såväl 
ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Trafikstrategin har formulerat mål för 
trafiken och upprättat strategier för hur den önskade visionen skall nås.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling 2011-11-18
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-11

Beslutet sänds till
Stadsbyggnadskontoret, Falu kommun 

§ 5  Samrådsremiss: Vildvattenpark på del av Främby 1:24

KUL0208/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Kultur- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till vildvattenpark 

på del av Främby 1:24 under förutsättning att lämningarna efter 
interneringslägret från 2:a världskriget dokumenteras innan de tas bort 
eller byggs över.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utforma en informationsskylt som sätts 
upp på platsen efter interneringslägret från 2:a världskriget.

Sammanfattning
Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för vildvattenpark på del av 
Främby 1:24. En vildvattenpark är en konstgjord fors och bassäng som 
används både som elitidrottsarena och som rekreationsanläggning. I 
detaljplanen ges förutsättningar att skapa en sådan anläggning på den idag 
obebyggda marken söder om Främby hallar, mellan Scandinaviavallen och 
Källviksvägen. Detta innebär att möjligheten till strövande i området 
inskränks men ger samtidigt en ny möjlighet i det anläggningen kan erbjuda.

Planområdet ges användningsbestämmelserna N (friluftsområde) och Y som 
möjliggör den idrottsliga delen av verksamheten. Utöver det tillåts 
campingverksamhet på områdets västra del.
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Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets samrådshandling 2011-12-20-2012-02-20
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan-Olof Montelius (M): Tillägg till förvaltningens förslag: Förvaltningen får 
i uppdrag att utforma en informationsskylt som sätts upp på platsen efter 
interneringslägret från 2:a världskriget.

Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden bifaller Montelius tillägg.

Beslutet sänds till
Stadsbyggnadskontoret, Falu kommun. 

§ 6  Attesträtter inom kultur- och ungdomsförvaltningen 2012

KUL0001/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Attesträtterna i Kultur- och ungdomsförvaltningens 

verksamhetsområde fastställs i enlighet med förvaltningens förslag 
2012-01-16.

Sammanfattning
Kultur- och ungdomsförvaltningen har upprättat förslag till attesträtter inom 
sitt verksamhetsområde i enlighet med § 4 i ”Reglemente om ansvar, 
befogenheter och kontroll vid betalningar m.m. inom Falu kommun”. Enligt 
denna paragraf skall attesträtter godkännas av respektive nämnd för varje 
räkenskapsår. Kultur- och ungdomsförvaltningen överlämnar förslag till 
attesträtter för år 2012 att gälla fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-12-31.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-16

Beslutet sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret
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§ 7  Redovisning av internkontroll 2011

KUL0006/11

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

2012-01-25 med nio bilagor.

Sammanfattning
Enligt Falu kommuns reglemente för internkontroll skall varje nämnd löpande 
styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhets-
område. Nämnden skall varje år anta en särskild plan för den interna 
kontrollen och även följa de förvaltningsövergripande, gemensamma anvis-
ningarna som kommunstyrelsen utfärdar.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-25 med nio 
bilagor.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

§ 8  Revidering av Husen berättar - bevarandeplan för Falu 
innerstad

KUL0126/09

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Nämnden antar det av Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och 

ungdomsförvaltningen framlagda förslaget till ”Husen berättar, 
bevarandeplan för Falu innerstad”.

2. Kultur- och ungdomsnämnden ber Kommunstyrelsen anta förslaget till 
bevarandeplanen ”Husen berättar, bevarandeplan för Falu innerstad”.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret och Kultur- och ungdomsförvaltningen har gjort en 
revidering och uppdatering av bevarandeplanen ”Husen Berättar” från 1988.
Bevarandeplanen används som stöd vid kommunala beslut om förändringar i 
Falu innerstads bebyggelse och används vid t ex bygglovsärenden när den 
kulturhistoriska aspekten skall beaktas.
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Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 2009-10-15
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-12

Beslutet sänds till
Kommunstyrelsen

§ 9  Personalärenden

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

Delegationsbeslut personalärenden
2011-11-17- -2012-01-25

Anställningsavtal för Anki Karlström i form av s.k. befattningskontrakt 
(KUL209/11)

Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
2011-11-15 (KUL0010/11)

Beslutet sänds till
Personalkontoret

§ 10  Remiss för yttrande angående Falu Demokratirapport 
2011 samt fullmäktigeberedningen Falu Demokratikommuns 
förslag till beslut. 

KUL0201/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-09 som svar 

på remissen.

Sammanfattning
Den 1 juni 2011 beslutade Kommunfullmäktige att bilda en tillfällig 
fullmäktigeberedning om Falu demokratikommun. De fick uppdraget att 
utreda hur det i fortsättningen ska finnas ännu bättre förutsättningar och plats 
för medborgardialog i Falu kommun. De har nu remitterat förslaget 
”Demokratirapport 2011” till samtliga nämnder för yttrande.
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Beslutsunderlag
Fullmäktigeberedningens beslut 2011-11-07, Falu Demokratirapport 2011
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-09

Beslutet sänds till
Kommunstyrelsen

§ 11  Uppföljning av Kultur- och fritidspolitiskt program med 
biblioteksplan för Falu kommun

KUL0104/07

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

Muntlig information av kulturchef Pelle Ahnlund.

§ 12  Kulturskola i Falun

KUL0191/10

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

Muntlig information av kulturchef Pelle Ahnlund.

§ 13  Utveckling av Kristinehallen

KUL0184/10

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Kultur- och ungdomsnämnden avstår från att teckna avtal med 

Kommunfastigheter om Kristinehallen.
2. Frågan kan aktualiseras i samband med Kulturskolans genomförande.
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Sammanfattning
Kommunfastigheter har i oktober 2010 av kommunfullmäktige fått i uppdrag 
att teckna internhyresavtal för Kristinehallen med kommunstyrelsen 
alternativt Kultur- och ungdomsnämnden. Kultur- och ungdomsförvaltningen 
har under hösten 2011 gjort en utredning om vad detta skulle innebära 
verksamhetsmässigt och budgetmässigt för förvaltningen/nämnden. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut2010-15-07, § 142
Kommunfastigheters tjänsteskrivelse 2010-09-15
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-01-13

Förslag under sammanträdet
Roland Lindberg (S): Tillägg till förvaltningens förslag: Frågan kan 
aktualiseras i samband med Kulturskolans genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden bifaller tillägget till förvaltningens förslag.

Beslutet sänds till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen, kommunfastigheter

§ 14  Redovisning av delegeringsbeslut

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

förtecknats i protokoll den 26 januari 2012 § 13.

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 2012-01-11

Ordförandebeslut
2011-12-12. Sammanträdesdagar Kultur- och ungdomsnämnden 2012 
(KUL0003/11)
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Namnkommittén
Sammanträdesprotokoll 2011-12-06

Avtal
2011-12-20. Förlängning av Avtal om BTJ Bibliografisk service 
(KUL0041/07)

§ 15  Kurs- och konferensinbjudningar

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och konferens-

inbjudningar.
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Närvaroförteckning
Parti Beslutande Avvikande närvaro

Ledamöter

S Staffan Nilsson, ordförande
S Birgitta Gradén § 1-12
V Linn Björnberg
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande Del av § 1 - 15
M Jan-Olof Montelius 2:e vice ordförande
C Britt-Marie Alenius Romlin
FAP Tore Karlsson § 1-13
FP Inger Strandmark

Tjänstgörande ersättare

S Roland Lindberg ers för Johan Eklund (S)
MP Kenth Carlson ers för Linnea Risinger(MP) Del av § 1
MP Kenth Carlson ers för Birgitta Gradén (S) § 13-15
C Kristina Johansson ers för Tore Karlsson (FAP) § 14-15

Övriga närvarande
Ersättare

S Marianne Prosell § 1-12
MP Kenth Carlson Del av § 1 -12
M Kerstin Våghäll § 1-7
C Kristina Johansson § 1-13

Tjänstemän

Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Lars Gudmundson, avd.chef administration § 1-7
Ivan Feldborg, avd.chef Kultur
Anki Karlström, avd.chef Fritid
Karin Hane, avd.chef Bibliotek
Elsa Röing, kommunantikvarie § 1-4
Birgitta Hellström, kultursekreterare § 1
Anders Björnberg, arbetsledare fritidsdistrikt centrum § 2
Klas Sjörén, arbetsledare fritidsdistrikt landsbygd § 2
Erika Logren, arbetsledare Stjärnan § 2
Övriga
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Malin Lagergren, Kultur- och bildningschef, Lt dalarna Del av § 1
Marie Lennestig, Mentalvårdsmuseet, Gruvhospitalet § 1
Anita Karlsson, Film i Dalarna § 1
Mats Persson, f.d. kommunantikvarie § 7-8
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