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 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 3

§ 67 Rapporter och information från Kultur- och 
ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och 
kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän 
 
Beslut i Kommunfullmäktige 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-09-18 § 187 Svar på motion från Maria Gehlin 
(FAP) Förstärkning av sommaraktiviteter för barn 
 
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-09-18 § 196 Parlamentariskt arbete inför 
mandatperioden 2015-2018 
 
Beslut i Kommunstyrelsen 
Protokoll från kommunstyrelsen 2014-09-30 § 231 Godkännande av genomförandeavtal för 
Skid-VM 2015 
 
Beslut i Kommunstyrelsens fastighetsutskott 
Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-09-17 § 92 Lägesrapport för Folkets 
Hus 
 
Protokoll från kommunstyrelsens fastighetsutskott 2014-09-17 § 90 Återrapportering av 
konstnärlig utsmyckning i samband med om-, till- och nybyggnation 
 
Övrigt 
Inger Strandmark och Linnea Risinger rapporterar från Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 
 
Britt-Marie Alenius Romlin rapporterar från SKL:s kulturkonferens i Umeå där även Staffan 
Nilsson och kultur- och ungdomsförvaltningens ledningsgrupp närvarade.      
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 4

§ 68 Förfrågan från Näs fritidsgård 
 
Diarienummer KUL0105/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Att avslå önskemålet om skateboardramp vid Näs fritidsgård. 
 
 
Sammanfattning 
I en skrivelse från ungdomar och personal vid Näs fritidsgård framförs 
önskemål om etablering av en skateboardramp vid gården. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-13 
 
Beslutet ska skickas till 
Ungdomar och personal Näs fritidsgård. 
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 5

§ 69 Remiss motion från Maria Gehlin (FAP): Anslå medel 
till fritidsgården i Bjursås så att verksamheten kan bedrivas 
med kommunalt anställd personal 
 
Diarienummer KUL0209/13 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
förslag till verksamhetsidé och budget för en kommunalt driven fritidsgård i 
Bjursås under förutsättning att föräldraföreningen i Bjursås vill avveckla den 
föräldradrivna fritidsgården i Bjursås. 
 
Sammanfattning 
I en motion från Maria Gehlin (fap) föreslår motionären att en kommunalt 
driven fritidsgård öppnas i Bjursås. 
Bjursås är inom det geografiska verksamhetsområdet Bjursås, Grycksbo och 
Sågmyra den orten med störst befolkningsunderlag och där områdets 
högstadieskola ligger.  
Sedan några år driver en föräldraförening en liten fritidsgårdsverksamhet i 
Bjursåsskolan. Föreningen har gett signaler om att man inte länge till kan klara 
av att bemanna verksamheten. 
Om den föräldradrivna fritidsgården i Bjursås avvecklas uppstår ett behov av 
en ny fritidsgård i Bjursås.  
Underlaget för kvällsfritidsverksamheten i Grycksbo är vikande. Besöksantalet 
på gården är litet. Många i målgruppen (13-16 år) väljer att vara i Bjursås där 
deras högstadieskola ligger. (Se bifogad besökstatistik). En medborgardialog 
om fritidsverksamheten i Grycksbo har genomförts. Intresset för dialogen var 
svagt trots omfattande information, endast en vuxen och sex ungdomar 
närvarade. 
 
 
Beslutsunderlag 
Remiss motion från Maria Gehlin (FAP) 2013-10-28 
Ekonomikontorets samordnade tjänsteskrivelse 2014- 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-13 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 6

§ 70 Permanentning av världsarvsprojekt 
 
Diarienummer KUL0157/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden permanentar projektet ”praktisk resurs för 
världsarvet i Falun” och ger förvaltningen i uppdrag att inom budgetram och 
med hjälp av bidrag finansiera detta. 
 
 
Sammanfattning 
Den 19 februari 2012 beslutade kommunstyrelsens utvecklingsutskott på 
förslag från kultur- och ungdomsnämnden att delfinansiera projektet ”praktisk 
resurs för världsarvet i Falun” på så sätt att man ställde upp med 100 tkr för 
2013 och med 60 tkr för 2014. Pengarna används till att finansiera kostnaderna 
för en projektledare. Från 2015 är det tänkt att projektet ska övergå i permanent 
verksamhet och finansieras via bidrag från bl a Länsstyrelsen och med medel 
från kultur- och fritidsnämndens budget. 
Projektet som går ut på att en projektledare organiserar arbetslag med personal 
som arbetstränar eller befinner sig långt från arbetsmarknaden har varit mycket 
lyckat hittills. Man har bland annat arbetat med vandringsleden ”Vattnets Väg 
till Gruvan” och reparationer inom världsarvet och diverse kulturreservat.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-14 
 
Beslutet ska skickas till 
Kultur- och ungdomsförvaltningen 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 7

§ 71 Ansökan om bidrag för fritidsgård i Vika ht 2014 samt 
vt 2015 
 
Diarienummer KUL0158/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden beviljar Vikabygdens Intresseförening 22 000 kr 
I bidrag för genomförande av fritidsverksamhet för ungdomar under perioden 
ht 2014 t o m vt 2015. 
 
 
Sammanfattning 
Vikabygdens Intresseförening ansöker om bidrag för genomförande av 
fritidsverksamhet för ungdomar. Verksamheten bedrivs i Templets lokaler som 
renoverats och gjorts mysigare. Öppettiderna har varit fredagar kl.18-21. 
Deltagande är fortsatt högt med en ökning av flickor.  
Ansökan gäller för ht 2014 t o m vt 2015 och avser ett bidrag för lokalen 
Templet på 19 500 kr samt bidrag till materialinköp på 2 500 kr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-14 
 
Beslutet ska skickas till 
Vikabygdens Intresseförening 
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 8

§ 72 2014 års kulturutmärkelser - diskussion 
 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 

• Nämnden har diskuterat förslag. 
 
Sammanfattning 
Nämnden diskuterar beslut som ska fattas i november om kulturutmärkelser. 
 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 9

§ 73 Samråd: detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i 
Stennäset 
 
Diarienummer KUL0149/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden lämnar detaljplan för bostäder vid 
Prästkragsvägen i Stennäset utan erinran. 
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret vid Falu kommun har tagit fram förslag på en ny 
detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset. Planområdet består av 
fem parhus och mindre komplementbyggnader, som utgör fem fastigheter. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra delning av fastigheterna så att varje 
lägenhet ska utgöra en egen fastighet. Planen omfattar även en bit allmän plats, 
parkmark, som föreslås bli kvartersmark för bostäder, och bli en del av en 
privat fastighet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-08 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 10

§ 74 Samråd: detaljplan för småhus vid Gullnäsgården 
 
Diarienummer KUL0144/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden lämnar detaljplan för småhus vid Gullnäsgården 
utan erinran. 
 
 
Sammanfattning 
En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra nya bostäder vid Gullnäsgården 
öster om Gamla Grycksbovägen, inom ett tidigare oexploaterat område. Det 
finns önskemål om att uppföra småhus i grupp på en fastighet som ägs av 
Nybrokyrkan (Falu missionsförsamling). Detaljplanen är flexibelt utformad för 
att området ska kunna utformas på olika sätt.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-06 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 11

§ 75 Samråd: detaljplan för verksamhetsområde på 
Syrafabriksområdet 
 
Diarienummer KUL0143/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden har följande synpunkter på detaljplan för 
verksamhetsområde på Syrafabriksområdet: 
 

1. En övergripande utformningsbestämmelse i detaljplanen bör reglera 
upplevelsen av tillkommande byggnaders volym och färgsättning. 

2. Tillkommande bebyggelse ska vara faluröd eller ha annan mörkare 
kulör. Vita eller ljusa byggnader ska ej tillåtas i detta läge. 

 
 
Sammanfattning 
Falu kommun samråder om en ny detaljplan för att möjliggöra utveckling av 
området för verksamheter norr om kraftvärmeverket på Ingarvet. Syftet med 
planen är att möjliggöra en ändrad byggrätt på området, med förslag på bland 
annat datalagringshallar, solcellspark, återvinning av kyla och möjlighet till 
utbyggnad av värmeverket. Syftet är även att möjliggöra en ny utfart mot 
Hanröleden/E16 vid Nybrogatan, samt en gång- och cykelväg genom området 
mot Ingarvet. Enligt nu gällande plan är området planlagt för industri och 
småindustri. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-06 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 12

§ 76 Samråd: områdesbestämmelser för Östanfors 
 
Diarienummer KUL0147/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden anser att de nya områdesbestämmelserna på att 
bra sätt tar tillvara Östanfors kulturhistoriska värden och möjliggör för 
områdets fortsatta bevarande. Kultur- och ungdomsnämnden godkänner 
förslaget till områdesbestämmelser för Östanfors med följande synpunkter: 
 
• Det ska framgå av planbestämmelserna (kartan) att hela området utgör en 

miljö som är särskilt kulturhistoriskt värdefull. 
• Det ska framgå av planbestämmelserna att gatubeläggningen grus skall 

bevaras på de gatusträckningar som idag är belagda med grus. 
• Eventuellt bör marklov införas för trädfällning inom området. 
• Byggnadsnämndens möjlighet att besluta om medverkan av antikvarisk 

sakkunnig vid mer omfattande förändringar bör framgå av 
planbestämmelserna, på samma sätt som det framgår att byggnadsnämnden 
har möjlighet att besluta om antikvarisk förundersökning. 

 
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret på Falu kommun har tagit fram områdesbestämmelser 
för stadsdelen Östanfors i Falun. Handlingarna utgörs av plankarta med 
bestämmelser, planbeskrivning samt en lokal byggnadsordning. Syftet med 
områdesbestämmelserna är att säkerställa en del av Världsarvet Falun och den 
riksintressanta kulturmiljön som stadsdelen Östanfors utgör, ge kommunen 
möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen med stor hänsyn till den 
befintliga miljöns karaktär och särdrag, bevara och utveckla en måttfull 
blandning av olika verksamheter, bidra till god utformning av yttre miljöer och 
förtydliga kommunens krav vid hantering av bygglovfrågor. 
 
Som komplement till områdesbestämmelserna har en lokal byggnadsordning 
tagits fram. I den lokala byggnadsordningen ges allmänna råd och 
rekommendationer i byggnadsvård för såväl framtida förändringar av befintlig 
bebyggelse, som för nybebyggelse. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-13 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 
 



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 13

§ 77 Samråd: upphävande av detaljplaner i Östanfors 
 
Diarienummer KUL0148/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden godkänner förslaget till upphävande av 
detaljplaner i Östanfors under förutsättning att områdesbestämmelser för 
området antas. 
 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till upphävande av detaljplaner i Östanfors har upprättats av 
stadsbyggnadskontoret i Falu kommun. Syftet med upphävandet är att ersätta 
detaljplanerna med områdesbestämmelser utformade med krav på anpassning 
till den kulturhistoriskt intressanta miljön vid uppförande av nya byggnader 
och som skydd för den äldre bebyggelsen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-13 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret  
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 14

§ 78 Samråd: detaljplan för Slussens småbåtshamn 
 
Diarienummer KUL0150/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden lämnar detaljplan för Slussens småbåtshamn 
utan erinran. 
 
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret vid Falu kommun har tagit fram ett förslag på 
detaljplan för Slussens småbåtshamn i Falun. Detaljplanen syftar till att reglera 
mark mellan allmän plats och kvartersmark för att möjliggöra en utveckling av 
småbåtshamnen, då båtklubben vill anlägga en ny brygga längs strandkanten. 
Denna del, som idag är allmän plats, föreslås bli kvartersmark för 
småbåtshamnen, medan piren, som idag sköts av båtklubben, föreslås bli 
allmän plats, anlagd park. 
 
Området som berörs ingår inte i någon miljö som är utpekad ur kulturhistoriskt 
perspektiv.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-14 
 
Beslutet ska skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 15

§ 79 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2014-10-23 § 79 . 

 
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 
Samverkansprotokoll 2014-09-22 
Tillbudsrapporter  
 
 
 

  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 16

§ 80 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och 
konferensinbjudningar.  

 
 
Sammanfattning 
Linnea Risinger (MP) representerar nämnden på MUCF:s Rikskonferens 4-5 
december 2014. 
 
 
 
 
 
 



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-10-23 
 

Justerare sign 17

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  

FP Inger Strandmark  

 Tjänstgörande ersättare  

MP Kenth Carlson ers Linn Björnberg (V)  

S Marianne Prosell ers Johan Eklund (S)  

M Kerstin Våghäll ers Tore Karlsson (FAP)  

 Övriga närvarande  

 Ersättare  

C Kristina Johansson  

   

 Tjänstemän  

 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  

 Margareta Krantz Sewerin kultur § 73-80 

 Anki Karlström, avdelningschef fritid § 73-80 

 Elsa Röing, kommunantikvarie § 67-72 

 Daniel Blomkvist, sekreterare   

 
 


