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Margareta Liss Backhans Staffan Nilsson Jan-Olof Montelius 
Sekreterare Ordförande Justerare 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kultur- och ungdomsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2014-01-23 
  
Protokollet anslås 2014-01-27 och tas ned 2014-02-18. 

 
Förvaringsplats Kultur- och ungdomsförvaltningen 
  
  
  
  
Underskrift  Margareta Liss Backhans 
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 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-01-23 
 

Justerare sign 3 

§ 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 
2013-12-12 § 269 Överlämnande av Falu kommuns kulturpris 2013 
(KUL0022/13) 
2013-12-12 § 270 Överlämnande av Falu kommuns kulturstipendium 2013 
(KUL0024/13) 
2013-12-12 § 271 Överlämnande av Falu kommuns barn- och 
ungdomskulturpris 2013 (KUL0023/13) 
2013-12-12 § 279 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Lars Runsvik 
(M): Naturskolan till Stångtjärn (KUL0100/13) 
2013-12-12 § 290 Ändringar i genomförandeorganisation för Falu kommuns 
lokala miljöprogram. (KUL0227/13) 
2013-12-12 § 291 Antagande av reglemente för kultur- och ungdomsnämnden 
KUL0157/13 
2013-12-12 § 292 Antagande av Vision för Falu kommun (KUL0228/13) 
 
Projektet Årummet, Klabbron-Falubron. Projektet har under perioden 22 
november - 31 december genomfört en medborgardialog, för att samla in idéer 
från faluborna. Inkomna idéer sammanställs under början av januari. 
Projektledaren Karin Eliasson informerar nämnden om medborgardialogen, 
inkomna idéer och fortsatt arbete. 
 
Margareta Krantz Sewerin informerar om projektet Kulturrum/kulturskola. 
 
  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-01-23 
 

Justerare sign 4 

§ 2 Ändring av sammanträdesdag i mars 2014 för Kultur- 
och ungdomsnämnden 
 
Diarienummer KUL0004/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden ändrar sammanträdesdagen i mars 2014 från torsdagen den 
20 mars till måndagen den 24 mars. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen vill ändra sammanträdesdag för nämnden i mars 2014 från 
torsdagen den 20 mars till måndagen den 24 mars. 
 
 

§ 3 Remiss: Motion från Mats Dahlström (C) och Agneta 
Ängsås (C): Öppna Kopparvågen för publik verksamhet t 
ex turistbyrån 
 
Diarienummer KUL0212/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2014 som 
svar på remissen. 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Mats Dahlström (C) och Agneta Ängsås (C) 
föreslår i en motion att kontakter tas med Dalarnas museum i syfte att finna en 
lösning på hur Kopparvågen vid Faluån kan göras disponibel för att inhysa 
publik verksamhet som t.ex. Faluns turistinformation och att detta sker under 
2014. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen för yttrande till bl.a. Kultur- och 
ungdomsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Motion 2013-11-07 från Mats Dahlström och Agneta Ängsås. 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-07. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
  



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-01-23 
 

Justerare sign 5 

§ 4 Ansökan om stöd för start och drift av fritidsgård i 
Lumsheden 
 
Diarienummer KUL0214/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Lumshedens Intresseförening får bidrag till fritidsgårdsverksamhet med  
6 000 kr för inköp av material och hyresbidrag med 4 800 kr. 

2. Verksamheten ska ses som en försöksverksamhet och ska noga 
utvärderas innan eventuellt ytterligare bidrag kan beviljas. 

3. Ansökan avslås i övriga delar. 
 
Förvaltningen föreslår en ytterligare beslutspunkt: ”Verksamheten ska ses som 
en försöksverksamhet och ska noga utvärderas innan eventuellt ytterligare 
bidrag kan beviljas.” 
 
Sammanfattning 
Lumshedens intresseförening ansöker om ett bidrag på 13 200 kr för att med 
hjälp av frivilliga vuxna driva en fritidsgård i Lumsheden för barn och 
ungdomar i åldern 7-17 år. Verksamheten ska bedrivas i sex månader under 
november till april en kväll i veckan. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Lumshedens intresseförening 2013-11-26 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-13. 
 
Beslutet sänds till 
Lumshedens intresseförening 
 
 

§ 5 Läroverksbiblioteket 
 
Diarienummer KUL0115/01 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har diskuterat ärendet. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-01-23 
 

Justerare sign 6 

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

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2014-01-23 § 6. 

 
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 
2013-12-18- -2014-01-22 
2013-12-13 MBL-förhandling ang. övergång av verksamhet, 
Världsarvskansliet. (KUL0058/13) 
2013-12-17 Samverkansprotokoll 
 
Ordförandebeslut 
2013-12-19 Förtydligande av beslut om världsarvskansli (KUL0058/13) 
2013-12-19 Tjänsteskrivelse KUL0058/13) 
 
 

§ 7 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Linnea Risinger (MP) och Tore Karlsson (FAP) får representera 
nämnden vid Sveriges Musik- och Kulturskoleråds rikskonferens i 
Skövde 26-28 mars 2014. 

 
Linnea Risinger (MP) och Kerstin Våghäll (M) rapporterar från 
Ungdomsstyrelsens rikskonferens 27-28 november 2013 i Stockholm. 
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Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2014-01-23 
 

Justerare sign 7 

Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
S Staffan Nilsson, ordförande  
S Birgitta Gradén  
S Johan Eklund Del av § 1 
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande  
M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande  
C Britt-Marie Alenius Romlin  
 Tjänstgörande ersättare  
V Joakim Nissinen ers för Linn Björnberg (V)  
M Kerstin Våghäll ers för Tore Karlsson (FAP)  
KD Håkan Westberg ers för Inger Strandmark (FP)  
S Roland Lindberg ers för Johan Eklund (S) Del av § 1-§ 7 

 Övriga närvarande  
 Ersättare  
S Roland Lindberg Del av § 1 
S Marianne Prosell  
S Magnus Stålberg § 1-§ 5 
MP Kenth Carlson  
C Kristina Johansson  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Margareta Krantz Sewerin kultur § 1-6 
 Anki Karlström, avdelningschef fritid § 1-6 

 Karin Eliasson Avdelningschef mark och 
exploatering, stadsbyggnadskontoret § 1-3 
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