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Tid 08:15 - 10:45 
  
Plats Sal D, Stadshuset Plan 3 
  
Beslutande ledamöter,  
Tjänstgörande ersättare och  
övriga närvarande 

 
 
Se närvaroförteckning sid. 8 

  
Justeringsdag 2012-03-28 
  
Paragrafer 30-39 
  
Justerare Linnea Risinger 
  
  
Underskrifter  
 
 
 
 
 

Margareta Liss Backhans Staffan Nilsson Linnea Risinger 
 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kultur- och ungdomsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2012-03-22 
  
Protokollet anslås 2012-03-29 och tas ned 2012-04-19. 

 
Förvaringsplats Kultur- och ungdomsförvaltningen 
  
  
  
  
Underskrift  Margareta Liss Backhans 
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§ 30 Landstingets länskulturinstitutioner 
 
KUL0028/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 

Teaterchef Gugge Sandström och ekonomichef Ulf Tegelmark 
presenterar verksamheten vid Dalateatern. 

Länsmusikchef Staffan Becker presenterar verksamheten vid Musik i 
Dalarna. 
 

 

§ 31 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: 
1. 2012-02-09 § 5. Svar på motion från Maria Gehlin (FAP): " Vem styr 
vem i kommunal verksamhet" eller "Kvalitetssäkra politiska beslut" 
(KUL0049/12) 
2. 2012-02-09 § 8 Svar på medborgarförslag från Helge Sonntag; 
kommunalt kulturreservat på Dikarbacken (KUL0176/08) 
3. 2012-02-09 § 12.Antagande av Falu kommuns riktlinjer för 
användning av sociala medier (KUL0050/12) 
4. 2012-02-09 § 15. Omdisposition av budgetramar 2012 med 
anledning av sänkning av arbetsgivaravgift (KUL0011/11) 
5. 2012-02-09 § 25. Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och ungdomsnämnden 
(KUL0028/11) 

Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott: 
6. 2012-02-15 § 15. Åtgärder och lärdomar för att säkra en hög kvalitet 
i Falu kommuns verksamheter (KUL0051/12) 

Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten: 
7. 2012-02-14 Bidrag till renovering av fasader på Nya Staberg, Vika 
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socken (KUL0024/12) 
8. 2012-02-15. Bidrag "Hus med historia", till renovering av 
sockenmagasin i Gårdvik, Svärdsjö socken (KUL0024/12) 
9. 2012-02-15. Bidrag till fornvård vid Falu gruva (KUL0024/12) 
10. 2012-02-15 Bidrag till renovering av Creutz spelhus vid Falu gruva 
(KUL0024/12)  
11. 2012-02-15 Bidrag till renovering av Carl Larssongårdens fasader, 
Sundborns socken (KUL0024/12) 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningen 
12. Statistik år 2011 för folkbibliotek . Uppgifter lämnade till Kungl. 
Biblioteket. 

 
 

§ 32 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2012 
 
KUL0015/12 
 
Kultur- och ungdomsnämnden 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 med prognos för ekonomiska resultat februari 2012. 

Beslutet sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret 
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§ 33 Budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014 - 2015 
 
KUL0011/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden uppdrar åt förvaltningen att till Ekonomikontoret 
lämna förslag till verksamhetsbudget 2013 med 
planeringsperiod 2014 - 2015 enligt tjänsteskrivelse 2012-03-09 
med bilaga. 

Sammanfattning 
Kultur- och ungdomsnämnden ska lämna förslag till verksamhetsbudget 
2013 med planeringsunderlag för åren 2014 och 2015. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-09 med 
dialogdokument som bilaga. 
 

 

§ 34 Personalärenden 
 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 

Delegationsbeslut personalärenden 
2012-02-23--03-21 
 

 

§ 35 Ändring i föredragningslistan 
 
  
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
Föredragningslistan ändras på följande sätt: 

• Ärendet 7 Grafiksamarbete med Krakow, Oldenburg, Wien och Falun 
tas upp som ärende 6. 

• Ärendet 6 Vägledningsdiskussion om central fritidsgård tas upp som 
ärende 7. 
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§ 36 Grafiksamarbete med Krakow, Oldenburg, Wien och 
Falun 
 
KUL0056/12 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 

• Kultur- och ungdomsnämnden uppdrar åt kulturchefen att teckna 
avtal om Krakowtriennalen med Dalarnas Museum enligt bilaga 
till förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-09 

Sammanfattning 
Sedan år 1991 har Falun haft återkommande grafikutställningar. 
Falubiennalen, som sedan blev triennal, höll ofta en hög klass med 
många internationella inslag. Dessa utställningar gjordes som ett 
samarbete mellan Dalarnas Museum och Falu kommun. Som ett resultat 
av detta har The International Print Triennal Society, som är huvudman 
för världens kändaste grafiktriennal, tagit kontakt med Falun och bett att 
få starta ett samarbete. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-09 med 
bilaga ”Förslag till avtal om samarbete och kostnadsfördelning vid 
planering och genomförande av Krakowtriennalen.” 
 

 

§ 37 Vägledningsdiskussion om central fritidsgård 
 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 
• Nämnden har deltagit i diskussionen 
 
Nämnden och berörda tjänstemän diskuterar ärendet och olika alternativ. 
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§ 38 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
  
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2012-03-22  § 38 

 

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 2012-03-08 
 

 

§ 39 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   

S Johan Eklund   

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 Linn Björnberg (V)   

  Övriga närvarande   

  Ersättare   

S Marianne Prosell   

MP Kenth Carlson   

M Kerstin Våghäll   

C Kristina Johansson   

  Tjänstemän   

  Pelle Ahnlund, förvaltningschef   

  Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller   

  Karin Hane, avd.chef bibliotek   

  Anki Karlström, avd.chef fritid   

  Ivan Feldborg, avd.chef kultur § 30 

  Övriga   

  Olof Persson, praktikant   

  Gugge Sandström, teaterchef Dalateatern Del av § 30 

  Ulf Tegelmark, ekonomichef Dalateatern Del av § 30 

  Staffan Becker, länsmusikchef Musik i Dalarna Del av § 30 
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