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§ 49  Förändringar i föredragningslistan

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Ärendena skall behandlas vid dagens sammanträde.

Följande extra ärenden anmäls:
1. Remiss: Handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet.
2. Minnesskrift om stads- och kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 
150-års jubiléet 2012. Kultur- och ungdomsnämndens synpunkter.

§ 50  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. 2011-05-12 § 99 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Falu kommun 
2010 (KUL0123/11)
2. 2011-05-12 § 100. Kommunfullmäktiges ansvarsprövning (KUL0123/11)

Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott:
3. 2011-05-18 § 49 Nytt bibliotekssystem. (KUL0120/11)

Beslut i Socialnämnden
4. 2011-05-25 § 120. Riktlinjer för tillämpning av korttidstillsyn LSS 
(KUL0124/11)

Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten
5. 2011-05-02. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 4 kap 3 §. Montering 
av antenn i lanternin på Stora Kopparbergs kyrka (KUL0024/11)
6. 2011-05-03. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 4 kap 13 §. 
Renovering av taket på gravkapellet på Svärdsjö kyrkogård (KUL0024/11)
7. 2011-05-09. Tillstånd enligt lagen om kulturminnen 4 kap 13 §. 
Uppsättande av mast för radiokommunikation på Falu rådhus. (KUL0024/11)

Föreningen Rädda fäbodmiljön i östra Sundborn från vindkraft
8. 2011-05-24 Angående Sundborn Vind AB planer på vindkraftsetableringar 
i östra Sundborns bygder (KUL0119/11)
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Information från förvaltningens tjänstemän:
9. Elsa Röing vår nya kommunantikvarie presenterar sig.
10. Linnea Risinger (MP) och Ivan Feldborg rapporterar från en konferens 
om kultur och hälsa.
11. Anki Karlström och Ivan Feldborg informerar om sommaraktiviteter som 
fritids- och kulturenheten har anordnat för barn- och ungdomar i Falun.
12. Birgitta Gradén (S) rapporterar från sammanträde i Kommunala 
Handikapprådet.

§ 51  Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat maj 
2011

KUL0015/11

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 maj 2011.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

§ 52  Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013 - 2014

KUL0011/11

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

Muntlig information från förvaltningen.
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§ 53  Personalärenden

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

Delegationsbeslut personalärenden
2011-05-19 --06-14

§ 54  Översyn av fritidsverksamheten

KUL0063/09

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Antalet fritidsdistrikt reduceras från fyra till två.
2. Antalet arbetsledare reduceras från fyra till två.
3. En tjänst inrättas som arbetsledare för fritidsverksamheten Stjärnan.
4. En arbetsledartjänst omvandlas till fritidsassistenttjänst.
5. Fritidskonsulenttjänsten tas bort och omvandlas till en fritidsassistenttjänst.
6. Kvarnbergets tre assistenttjänster överförs till Norslunds- respektive 
Gruvrisets fritidsgårdar.
7. Kvarnbergets fritidsgård läggs ner.
8. Dessa förändringar genomförs under hösten 2011 och är helt genomförda 
senast 2012-01-01.

Reservation
Tore Karlsson (FAP) reserverar sig mot beslutet i punkterna 6, 7 och 8.

Sammanfattning
Förvaltningen har utformat ett förslag på förändrad organisation av 
fritidsenheten. Förslaget innebär inga personalminskningar men innebär att en 
fritidsgård läggs ner och att personalen där flyttas över till andra gårdar med 
större besöksfrekvens. Medel som används för lokalkostnader kommer att 
kunna användas för att förbättra verksamheten på de kvarvarande gårdarna.

Beslutsunderlag
Kultur och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-07
Protokoll MBL-förhandling 2011-05-30

Sänds till
Skolnämnden
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§ 55  Redovisning av delegeringsbeslut

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

förtecknats i protokoll den 15 juni 2011 § 55.

Sammanfattning av ärendet
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 2011-06-07

Avtal
1. Avtal mellan Arenan, Kultur- och ungdomsförvaltningen och 
Arbetsmarknads- och Integrationskontoret om projekt Klarbo 18+ 
(KUL0115/11)
2. Avtal om samarbete, mellan Kultur- och ungdomsförvaltningen/Arenan och 
Studieförbundet Bilda, med att stärka och utveckla ungdomars tillgång till att 
bedriva levande musikverksamhet i såväl replokaler som inför publik. 
(KUL0117/11)

§ 56  Kurs- och konferensinbjudningar

Kultur- och ungdomsförvaltningens beslut
• Vardera politiska blocket får utse en representant att medverka vid 

"Arena för utveckling av Dalarna, Sverige och världen" onsdagen den 
29 juni i Graceland, Galaxen Borlänge.
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§ 57  Extra ärende - Remiss: Handlingsprogram för det 
olycksförebyggande arbetet

KUL0125/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Kultur- och ungdomsnämnden antar förvaltningens 

förslag 2011-06-10 till remissvar som sitt eget.

Sammanfattning
Kommunen ska för varje ny mandatperiod anta handlingsprogram för 
räddningstjänst samt för det olycksförebyggande arbetet. Ett förslag har tagits 
fram av Kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott har beslutat att sända handlingsprogrammet på remiss.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-12 med 
handlingsprogram för Falu kommuns olycksförebyggande arbete 2011, 
arbetshandling intern remissutgåva.
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-10

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, stadskansliet

§ 58  Extra ärende: Minnesskrift om stads- och 
kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 150-års 
jubiléet 2012. Kultur- och ungdomsnämndens synpunkter.

KUL0127/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Kultur- och ungdomsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslår Ulf Elgemyr att en minnesskrift om 
Kommunfullmäktiges verksamhet ska sammanställas med anledning av att det 
år 2012 är 150 år sedan magistraten ersattes med en fullmäktigeorganisation. 
Medborgarförslaget är ställt till Kommunfullmäktige. Kultur- och 
ungdomsnämnden bör lämna synpunkter på detta.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2010-11-18
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-13

Sänds till
Kommunstyrelsen 
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Närvaroförteckning

Parti Beslutande Avvikande närvaro
Ledamöter

S Staffan Nilsson, ordförande
S Birgitta Gradén
S Johan Eklund
V Erik Lidén Dalarud
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande
FAP Tore Karlsson
FP Inger Strandmark

Tjänstgörande ersättare

C Kristina Johansson ers. för Jan-Olof Montelius (M)
S Marianne Prosell ers. för Britt-Marie Alenius Romlin (C)

Övriga närvarande
Ersättare

S Magnus Stålberg
MP Kenth Carlson

Tjänstemän

Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Lars Gudmundson, avd.chef administration
Elsa Röing, kommunantikvarie § 49-56
Ivan Feldborg, avd.chef kultur och fritid
Anki Karlström, enhetschef fritid
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