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§ 30  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.

Magasinets verksamhet presenteras av Magdalena Nord Omne och Lisa 
Mossfeldt Scheltdorf.

Beslut i Kommunfullmäktige
1. 2011-03-10 § 45. Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
(KUL0077/11)

Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten, (KUL0024/11):
2. 2011-03-09. Bidrag "Hus med historia" till renovering av Torklada i 
Grycksbo
3. 2011-03-10. Bidrag till renovering av utvändig puts samt port på Carl 
Larssons stadsgård, fastigheten Konstnären 27
4. 2011-03-10. Bidrag "Hus med historia" till renovering av byggnader på 
hembygdsgården Dössberget i Bjursås
5. 2011-03-14. Bidrag till fortsatt renovering av silversalongen på Hotell 
Grand.

Birgitta Gradén (S) och Inger Strandmark (FP) rapporterar från sammanträde 
i Handikapprådet. Förvaltningschef Pelle Ahnlund berättar om förvaltningens 
tillgänglighetsarbete. 

§ 31  Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat mars 
2011

KUL0015/11

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

Sammanfattning
Uppföljningsrapporter 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.
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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
Kultur- och ungdomsförvaltningens periodrapport för mars 2011.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

§ 32  Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013 - 2014

KUL0011/11

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

Muntlig information från förvaltningen om underlag till bugetdialoger.

§ 33  Utökande av tjänsten konstpedagog till 100 %

KUL0074/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Konstpedagogtjänsten på barnkulturverksamheten utökas från 1 juli 

2011 från en tillsvidareanställning på deltid (75 %) till en 
tillsvidareanställning på heltid (100 %).

Sammanfattning
Tjänsten som konstpedagog på barnkulturverksamheten har funnits sedan 
2001. Under dessa år har tjänstegraden legat på 75 %  men ofta med utökad 
tjänstegrad på grund av stor efterfrågan. Under 2011 har Skolförvaltningen 
beslutat att bidra med 200 000 kr till ”Kultur i skola” för att säkra ambitionen 
om en kulturgaranti för alla barn i Falu kommun enligt det Kultur- och fritids-
politiska programmet. Kultur- och ungdomsförvaltningen har beslutat att gå 
in med lika mycket i form av kulturpedagogiska resurser. Dessa satsningar 
bildar även motprestation för det bidrag från staten för ”Skapande Skola” som 
Falu Kommun sökt. Via de ramtillskott nämnden fick inför 2011 har nämnden 
säkrat den ekonomiska ramen för denna utökning av konstpedagogtjänsten. 
Förvaltningens förslag är enligt nämndens beslut.
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Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-04-04.

§ 34  Personalärenden

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

Delegationsbeslut personalärenden
2011-03-24- -04-13

Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
2011-01-19

Kultur- och ungdomsförvaltningens mål och handlingsplan för 
friskvårdsarbetet 2011 (KUL0075/11)

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, personalkontoret

§ 35  Remiss: Departementspromemorian Ökad konkurrens på 
det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i 
kulturminneslagen (Ds 2011:6)

KUL0067/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Kulturdepartementets förslag avvisas i sin helhet enligt 

tjänsteskrivelse den 30 mars 2011.

Sammanfattning
Kulturdepartementet har inbjudit Falu kommun att lämna synpunkter på 
remissen av departementspromemorian "Ökad konkurrens på det 
uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 
(Ds 2011:6)". Utgångspunkten för förslagen är att dessa ska främja 
konkurrensen och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen inom det 
uppdragsarkeologiska området.
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Beslutsunderlag
Departementspromemorian "Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska 
området - vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 2011:6)"
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-30

Sänds till
Kulturdepartementet

§ 36  Översyn av fritidsverksamheten

KUL0063/09

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

Muntlig information från förvaltningen om hur fritidsorganisationen fungerar 
idag och förslag till förändringar.

§ 37  Redovisning av delegeringsbeslut

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

förtecknats i protokoll den 14 april 2011 § 37.

Sammanfattning
Kultur- och ungdomsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden, 
namnkommittén och förvaltningschefen enligt en av nämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen 
innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 
Däremot står det Kultur- och ungdomsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegering.

Ordförandebeslut 2011-04-06
Ansökan från NBV Dalarna om bidrag för projekt "Medieverkstad på 
Arenan".
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§ 38  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
V Erik Lidén Dalarud
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande
M Jan-Olof Montelius 2:e vice ordförande
C Britt-Marie Alenius Romlin
FAP Tore Karlsson
FP Inger Strandmark

Tjänstgörande ersättare

S Roland Lindberg ers för Johan Eklund (S)
Övriga närvarande
Ersättare

S Magnus Stålberg
MP Kenth Carlson
M Kerstin Våghäll
C Kristina Johansson
KD Ulrika Vestin

Tjänstemän

Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Lars Gudmundson, avd.chef administration
Anki Karlström, enhetschef fritid
Ivan Feldborg, avd.chef kultur och fritid
Övriga
Magdalena Nord Omne, Magasinet del av § 30
Lisa Mossfeldt Scheltdorf, Magasinet del av § 30
Jonny Gahnshag, kommunalråd § 30 - del av § 36
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