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§ 53 Bygglov Fasadändring av flerbostadshus Västra  
Falun 4 (Gruvgatan 6) 
 
Diarienummer KUL0123/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden avstyrker bygglov för fasadändring av flerbostadshus med 
följande motivering: 

”Falu kommun måste ha en modell för hur ärenden som berör utsmyckning 
av det offentliga rummet skall hanteras. Beslut om konstnärlig utsmyckning 
av det offentliga rummet bör hanteras enligt samma principer som för 
kommunal offentlig utsmyckning, dvs. genom samråd i en grupp bestående 
av representanter från sökande, stadsbyggnadskontoret, trafik- och 
fritidsförvaltningen och kultur- och ungdomsförvaltningen, med kultur- och 
ungdomsförvaltningen som sammankallande. I detta fall saknas ett sådant 
förfarande. Beslutsunderlaget är därmed i detta fall inte tillräckligt väl 
förankrat.” 

 
Sammanfattning 
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus har inkommit till 
stadsbyggnadskontoret. Det specifika bygglovet omfattar fastigheten Västra 
Falun 4 (Gruvgatan 6) och består av att byggnadens ena gavel skall smyckas 
med en stor målning utförd av en konstnär. Utsmyckningen är en del i 
Centrala Stadsrum och Magasinets projekt ”Falun Walk of Art”. 
Stadsbyggnadskontoret har sänt ansökan till kommunantikvarien som sedan 
lyft ärendet till Kultur- och ungdomsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets remisshandlingar 2013-05-24 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-06-05 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 54 Bygglov Fasadändring av flerbostadshus 
Bergshauptmannen 9 (Engelbrektsgatan 15) 
 
Diarienummer KUL0124/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden avstyrker bygglov för fasadändring av flerbostadshus med 
följande motivering: 

”Falu kommun måste ha en modell för hur ärenden som berör utsmyckning 
av det offentliga rummet skall hanteras. Beslut om konstnärlig utsmyckning 
av det offentliga rummet bör hanteras enligt samma principer som för 
kommunal offentlig utsmyckning, dvs. genom samråd i en grupp bestående 
av representanter från sökande, stadsbyggnadskontoret, trafik- och 
fritidsförvaltningen och kultur- och ungdomsförvaltningen, med kultur- och 
ungdomsförvaltningen som sammankallande. I detta fall saknas ett sådant 
förfarande. Beslutsunderlaget är därmed i detta fall inte tillräckligt väl 
förankrat.” 
 
Sammanfattning 
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus har inkommit till 
stadsbyggnadskontoret. Det specifika bygglovet omfattar fastigheten 
Bergshauptmannen 9 (Engelbrektsgatan 15) och består av att byggnadens 
ena gavel skall smyckas med en stor målning utförd av en konstnär. 
Utsmyckningen är en del i Centrala Stadsrum och Magasinets projekt 
”Falun Walk of Art”. 
 
Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadskontorets remisshandlingar 2013-05-24 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-06-05 
 
Beslutet sänds till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 55 Rapporter och information från Kultur- och 
ungdomsnämndens representanter i samråds- 
grupper och kommittéer samt från förvaltningens 
tjänstemän 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län: 

1. 2013-04-29. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 3 kap 14 §. 
Uppförande av 11 st. småstugor på Gruvmuséets innergård, 
uppsättande av vepor samt handikappramp inom byggnadsminnet 
Falu gruva (KUL0025/13) 

2. 2013-04-29. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 3 kap 14 §. 
Åtgärder på tak och fasader på Anfarten inom byggnadsminnet Falu 
gruva. (KUL0025/13) 

3. 2013-05-27. Bildande av kulturreservatet Stabergs bergsmansgård, 
Vika socken. (KUL0025/13) 

 
Anders Björnberg arbetsledare för fritidsavdelningen Centrum berättar om 
fritidsgårdarnas demokratiprojekt. 
 
Projektledare/arbetsledare Björn Fahlén presenterar sig och sitt 
verksamhetsområde inom byggnadsvård och världsarvet Falun. 
 
Gordon Eadie och Anna-Karin Axellie från Naturskolan presenterar sin 
verksamhet. 
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§ 56 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2013 
 
Diarienummer KUL0019/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Uppföljningsrapporten skall ge en aktuell bild av situationen samt en 
bedömning för resterande del av året när det gäller verksamhet och ekonomi i 
förhållande till de mål som fastställts i verksamhetsplaner. 
Rapporteringen riktar sig till den politiska ledningen i kommunstyrelsen, 
utskott och styrelser/nämnder samt till tjänstemän i kommunledningen, 
förvaltnings- och kontorschefer och övriga intresserade. 
 
Beslutsunderlag 
Periodrapport för maj 2013 
 
Sänds till 
Ekonomikontoret 
 
 

§ 57 Kulturrum - Falu nya kulturskola 
 
Diarienummer KUL0113/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner rapporten ”Kulturrum Falu Kulturskola” och 
antar förslag till mål och åtgärder. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har genom projektledare Elisabeth Ståhle tagit fram en rapport 
med förslag på mål och åtgärder med anledning av uppdraget att starta en 
kulturskola i Falun. Rapporten innehåller förutom övergripande organisation av 
den nya verksamheten även en kartläggning av befintliga verksamheter och 
resurser. Här finns förslag på mål för Kulturrum samt åtgärder som behöver 
genomföras för att komma igång. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-30. 
Rapport Kulturrum, Falu kulturskola maj 2013. 
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§ 58 Stöd till barnprogrammen under festivalen "Teater i 
Svaben" 
 
Diarienummer KUL0114/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden beviljar ett ekonomiskt stöd med 14 000 kr till Bygdeföreningen 
Svabensverk för ”Teater i Svaben” så att festivalen kan erbjuda gratis tillträde för 
barn. 

 
Sammanfattning 
Bygdeföreningen Svabensverk och Friteatern kommer, i samarbete med teater-
/kulturföreningar i Falun, Bollnäs och Ovanåker, att genomföra en teaterfestival under 
dagarna 16-18 augusti 2013. ”Svabensverk” ligger på gränsen mellan Dalarna och 
Hälsingland (två stora världsarvslän). Därför söker man medel från kommuner och Landsting 
i båda länen. 
 
Beslutsunderlag 
Svabensverks Bygdeförening och Friteaterns ansökan 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-30 
 
Beslutet sänds till 
Svabensverks Bygdeförening 
Friteatern 
 
 

§ 59 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 2013-06-13 § 57. 

 
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. 
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Bidragsärenden 
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2013-05-06 
 
Personalärenden 
2013-05-16- -06-12 
Samverkansprotokoll 2013-04-23 
Samverkansprotokoll 2013-05-14 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Från förvaltningschefen till avdelningschefen för Kultur (KUL0078/13) 
Från avdelningschefen för Kultur till arbetsledare för barnkultur (KUL0110/13) 
Från avdelningschefen för Kultur till arbetsledare för Arenan (KUL0111/13) 
 
Avtal 
Norslundsskolan, bilaga objektskontrakt, internhyra särskilda bestämmelser (KUL0081/11) 
 
 

§ 60 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur-och ungdomsnämndens beslut 

• Finns inga kurs- och konferensinbjudningar att redovisa. 
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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  
FAP Tore Karlsson  
 Tjänstgörande ersättare  
S Roland Lindberg ers för Johan Eklund (S)  
V Joakim Nissinen ers för Linn Björnberg (V)  
KD Håkan Westberg ers för Inger Strandmark (FP)  
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
S Marianne Prosell  
M Kerstin Våghäll  
C Kristina Johansson  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Anki Karlström, avdelningschef fritid § 53-55 
 Elsa Röing, kommunantikvarie § 53-55 
 Anders Björnberg, arbetsledare fritidsavd Centrum § 53-55 
 Gordon Eadie, pedagog Naturskolan § 55 
 Anna-Karin Axellie, pedagog Naturskolan § 55 

 Björn Fahlén, arbetsledare projekt byggnadsvård, 
världsarvet  

 Elisabeth Ståhle, projektledare kulturskola § 53-57 
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