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§ 69  Bibliotekshögskolepraktikant Martin Andersson - närvaro 
vid Kultur- och ungdomsnämndens sammanträde

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Martin Andersson får närvara under dagens sammanträde.

§ 70  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.

Linn Björnberg (V) ny ledamot i nämnden presenterar sig.

Beslut i Kommunfullmäktige:
1. 2011-06-09 §121. Antagande av bostadsprogram 2012-2014 
(KUL0157/11)
2. 2011-09-08 § 147. Svar på medborgarförslag om upprättande av 
minnesskrift om stads- och kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 
150-årsjubileet 2012 (KUL0127/11)
3. 2011-09-08 § 156. Entledigande och val av ersättare i kultur- och 
ungdomsnämnden. (KUL0028/11)
4. 2011-09-08 § 157. Entledigande och val av ledamot i kultur- och 
ungdomsnämnden samt ledamot i fullmäktigeberedningen Falu 
Demokratikommun (KUL0028/11)

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret: 
5. Falu kommuns årsredovisning 2010 (KUL0012/10) 

Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten:
6. 2011-08-17. Bidrag till information om Vattnets väg, Falu kommun 
(KUL0024/11)
7. 2011-08-22. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 4 kap 3 och 13 §§. 
Renovering av Lumshedens kapell och klockstapel, Svärdsjö socken 
(KUL0024/11)
8. 2011-09-08. Bidrag till renovering av tak på lokstallet i Falun 
(KUL0024/11)
9. 2011-09-15. Beslut om tillstånd enligt 2 kap 12 § lagen om kulturminnen. 
Grävning för avloppssystem inom fastigheten Stråtenbo 1:21 och 
fornlämning nr 25 Aspeboda socken (KUL0024/11)
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§ 71  Översyn av Kultur- och ungdomsförvaltningens 
organisation – förslag till ny organisation från 2012

KUL0161/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ny organisation att 

gälla från 1 januari 2012 och uppdrar åt kulturchefen att 
detaljorganisera och bemanna den nya organisationen.

Sammanfattning
När den nuvarande organisationen fastställdes 2008 gavs också ett uppdrag att 
utvärdera den. Detta har gjorts internt under år 2010 med en enkät ut till alla 
anställda och med diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp. 
Fritidsenhetens ledningsorganisation håller på att ändras enligt Kultur- och 
ungdomsnämndens beslut i juni och nu behöver förvaltningens hela 
ledningsstruktur ses över.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-09-27

§ 72  Delårsbokslut och verksamhetsberättelser 2011-08-31

KUL0012/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner redovisningen av förvaltningsberättelsen med 

delårsbokslut och resultatprognos för drift- och investeringsbudget 
2011-08-31.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens förvaltningsberättelse med delårsbokslut 
och resultatprognos för drift- och investeringsbudget 2011-08-31.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret
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§ 73  Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013 - 2014

KUL0011/11

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

Förvaltningen informerar om ärendet.

Informationsunderlag
Kultur- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2012 och ekonomisk plan 
för 2013 och 2014
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 2011-09-15
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-08-30

§ 74  Personalärenden

Delegationsbeslut personalärenden
2011-09-15- -10-19

Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
2011-09-13

§ 75  Dalarnas regionala kulturplan för perioden 2013-2015

KUL0162/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Nämnden har tagit del av informationen.
2. Ärendet tas upp för beslut på novembersammanträdet 2011.

Diskussions- och informationsärende.

Sammanfattning
Landstinget Dalarna önskar samverka med Dalarnas kommuner för att ta fram 
en regional kulturplan. Inom ramen för kulturplanen önskar Landstinget 
Dalarna skriva utvecklingsförklaringar med länets kommuner. Dessa ska visa 
hur samverkan mellan kommun och landsting ska se ut inom kulturområdet.- 
Kulturplanen ska även tas fram i samråd med folkbildning, föreningsliv och 
kulturskapare.
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Beslutsunderlag
Landstinget Dalarna, kultur- och bildningsnämndens skrivelse 2011-04-12 
och kommunikationsunderlag 2011-08-30 

§ 76  Redovisning av delegeringsbeslut

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

förtecknats i protokoll den 2011-10-20, § 76

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 2011-10-10

§ 77  Kurs- och konferensinbjudningar

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
Nämnden antar följande riktlinjer för deltagande i kurser och konferenser:

1. En deltagare från majoriteten och en från oppositionen utses när 
nämnden ska deltaga.

2. Efter deltagande i kurs eller konferens ska rapport lämnas till nämnden 
helst skriftligen.

Förslag till beslut
Ordförande Staffan Nilsson (S): Nämnden antar följande riktlinjer för 
deltagande i kurser och konferenser:
1. En deltagare från majoriteten och en från oppositionen utses när nämnden 
ska deltaga.
2. Efter deltagande i kurs eller konferens ska rapport lämnas till nämnden 
helst skriftligen.
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Närvaroförteckning

Parti Beslutande Avvikande närvaro
Ledamöter

S Staffan Nilsson, ordförande
S Birgitta Gradén
S Johan Eklund
V Linn Björnberg
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande
C Britt-Marie Alenius Romlin
FAP Tore Karlsson

Tjänstgörande ersättare

M Kerstin Våghäll ers. för Jan-Olof Montelius (M)
C Kristina Johansson ers. för Inger Strandmark (FP)

Övriga närvarande
Ersättare

S Magnus Stålberg
MP Kenth Carlson § 71-77
KD Ulrika Vestin

Tjänstemän

Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Lars Gudmundson, avd.chef administration
Anki Karlström, enhetschef fritid
Karin Hane, avd.chef bibliotek
Ivan Feldborg, avd.chef kultur och fritid
Övriga
Martin Andersson, bibliotekshögskolepraktikant
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