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Beslutande ledamöter,  
Tjänstgörande ersättare och  
övriga närvarande 
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Justeringsdag 2012-05-28 
  
Paragrafer 51-59 
  
Justerare Britt-Marie Alenius Romlin 
  
  
Underskrifter  
 
 
 
 
 
Margareta Liss Backhans Staffan Nilsson Britt-Marie Alenius Romlin 
 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kultur- och ungdomsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2012-05-24 
  
Protokollet anslås 2012-05-29 och tas ned 2012-06-19. 

 
Förvaringsplats Kultur- och ungdomsförvaltningen 
  
  
  
  
Underskrift  Margareta Liss Backhans 
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§ 51 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. 
 
Ungdomens Hus Valhall 
Ungdomar från Valhall informerar om verksamheten. 
 
Beslut i Kommunfullmäktige: 
1. 2012-04-12 § 60 Val av ersättare i kultur- och ungdomsnämnden 
(KUL0028/11) 
2. 2012-04-12 § 45 Antagande av Husen berättar - bevarandeplan för Falu 
innerstad (KUL0126/09) 
 
Beslut i Kommunstyrelsen: 
3. 2012-05-03 § 97. Svar på remiss från Landstinget Dalarna; Dalarnas 
regionala kulturplan 2013-2015 (KUL0061/12) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott 
4. 2012-04-18 § 33. Sammanfattning av kartläggning resultatmått 
Kvalitetsnätverk Bergslagen (KUL0095/12) 
 
Revisorerna i Falu kommun: 
5. Revisionsberättelse för Falu Kommun år 2011 (KUL0090/12) 
6. 2012-03-16 Övergripande ansvarsgranskning med inriktning mot på intern 
kontroll. (KUL0069/12) 
7. 2012-Kultur- och ungdomsförvaltningens särskilda yttrande över 
revisionsrapporten. (KUL0207/11) 
 
Statens Kulturråd: 
8. 2012-04-23. Fördelning av statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, 
Skapande skola (KUL0042/12) 
 
Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten (KUL0024/12) 
9. 2012-04-24. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 3 kap 14 §. Förändring 
av bagarstugan inom byggnadsminnet Falu gruva. 
 
Nisserska Teatern 
10. 2012-04-30. Synpunkter på förslaget till regional kulturplan. För 
kännedom, remissvar från Nisserska Teatern (KUL0061/12) 
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Riksteatern/dalarna, inflytandeprojektet 
11. 2012-05-07. Pressmeddelande, Unga i Dalarna - remissvar på förslaget till 
regional kulturplan. För kännedom. (KUL0061/12) 
 
Avdelningschef Ivan Feldborg informerar om barngrafikprojekt i samband 
med grafiktriennalen i Falun. Pengar till projektet har sökts hos Nordiska 
kulturfonden men de har inte beviljat bidrag. 
 
Ivan Feldborg informerar om att Omvårdnadsförvaltningen har bidragit med 
100 000 kr till Kultur för äldre. 
 
Marianne Prosell (S) rapporterar om att Gruvbäckens dramagrupp har besökt 
Elsborgs familjecentral, öppna förskolan, och haft två föreställningar för ca. 
sextio små barn mellan 1 och 1/½ år. Detta var mycket uppskattat och blev 
även uppmärksammat av Tv4 Gävle Dala. 
 
 
 

§ 52 Ändring av föredragningslistan 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

• Nytt ärende: ”Skateboardramp i Grycksbo”, tas upp som ärende nr 3. 
 
Linn Björnberg (V) anmäler extra ärende: “Skateboardramp i Grycksbo”. 
 
 
 

§ 53 Skateboardramp i Grycksbo 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att reparera skateboardrampen vid 
Grycksbo fritidsgård. 

 
Sammanfattning 
Linn Björnberg meddelar att skateboardrampen vid Grycksbo fritidsgård är 
trasig och att det finns risk att de som använder den kan skada sig. Den bör 
lagas innan skateboardlägret i sommar. 
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§ 54 Periodrapport med prognos för ekonomiska 
resultat 2012 
 
KUL0015/12 
 
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 april 2012. 
 
Sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret 
 
 
 

§ 55 Personalärenden 
 
Kultur-och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Delegationsbeslut personalärenden 
2012-04-26- -05-23 
 
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) (KUL0010/12)  
2012-04-24 
 
Förvaltningschef Pelle Ahnlund redovisar resultatet av medarbetarenkäten 
Attityd. 
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§ 56 Ansökan om bidrag till anläggande av 
slogbod 
 
KUL0138/11 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Aspeboda Hembygdsförening får ett bidrag på 10 000 kr för 
uppförandet av en slogbod vid Kapellsgrund. 

 
Sammanfattning 
Aspeboda hembygdsförening har till Kultur- och ungdomsnämnden ansökt 
om bidrag till kulturellt ändamål för att vid Kapellsgrund, på skogen mellan 
Aspeboda och Vällgården, uppföra en ”slogbod” på ca. 20 kvadratmeter 
med utseende som ett mindre kapell. Det fanns på denna plats redan under 
medeltiden ett kapell som under 1600-talet flyttades till Aspeboda och blev 
socknens första kyrka. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Aspeboda Hembygdsförening 2011-06-18. 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-10 och 
kulturhistoriskt yttrande 2011-09-09. 
Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten, beslut 2012-02-06 
 
Beslutet sänds till 
Aspeboda Hembygdsförening 
 
 
 

§ 57 Grund- och volymbidrag till 
studieförbundens lokala organisationer 2012 
 
KUL0021/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Grund- och volymbidraget för budgetåret 2012 beviljas 1 683 tkr 
enligt bilaga 1 i förvaltningens förslag 2012-05-07. 

 
Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsnämndens totala anslag för bidrag till studieförbundens 
lokala organisationer för budgetåret 2012 är 1 683 tkr, varav grundbidraget är 
1 346,4 tkr (80 %) och volymbidraget 336,6 tkr (20 %). 
 
Grundbidraget beräknas och fördelas utifrån respektive studieförbunds 
procentuella andel av föregående verksamhetsårs totala kommunala grund- 
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och volymbidrag. Volymbidraget beräknas på antalet deltagartimmar för 
studiecirklar och kulturarrangemang för det senaste redovisade 
verksamhetsåret. Volymbidraget fördelas sedan utifrån respektive 
studieförbunds procentuella andel av det senast redovisade verksamhetsårets 
totala antal deltagartimmar. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-05-07. 
Ansökningshandlingar från studieförbunden: ABF, Folkuniversitetet, 
Medborgarskolan, NBV, Studiefrämjandet, Bilda, Vuxenskolan och Sensus. 
 
Beslutet sänds till 
Berörda studieförbund 
 
 
 

§ 58 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2012-05-24 § 58. 

 
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 2012-04-27 
 
Namnkommittén 
Kallelse och protokoll sammanträde 2012-04-24 
 
Avtal 
2012-04-19. Avtal mellan Falu kommun/Kultur- och ungdoms-
förvaltningen och Kafékultur Dalarna om nyttjande av Thunströms 
Köpmansgård (KUL0096/12) 
2012-02-20. Samverkan mellan ABF Södra-Östra Dalarna och Arenan, 
Kultur- och ungdomsförvaltningen (KUL0044/12) 
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§ 59 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur-och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och 
konferensinbjudningar. 
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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  
C Britt-Marie Alenius Romlin  
 Tjänstgörande ersättare  
S Marianne Prosell ers för Johan Eklund (S)  
C Kristina Johansson ers för Tore Karlsson (FAP)  
M Kerstin Våghäll ers för Inger Strandmark (FP)  
 Övriga närvarande  
 Ersättare  
S Magnus Stålberg  
V Joakim Nissinen  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ivan Feldborg, avdelningschef kultur  
 Övriga  
 Linus Lindgren, Valhall Ungdomens Hus  
 Malin Borgstrand Blixt, Ungdomens Hus Valhall  
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