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§ 40 Intern kontrollplan 2012 
 
KUL0207/11 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner den interna kontrollplanen för 2012 enligt 
tjänsteskrivelse 2012-04-13 med bilaga. 

 
Sammanfattning 
Nämnden skall varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen och 
även följa de förvaltningsövergripande, gemensamma anvisningarna som 
kommunstyrelsen utfärdar. Enligt Falu kommuns reglemente för intern 
kontroll skall varje nämnd löpande styra och följa upp det interna kontrollsy-
stemet inom nämndens verksamhetsområde med utgångspunkt från nämndens 
interna kontrollplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2011 § 236 två gemensamma 
kontrollmoment för 2012: 
1. Upphandling och inköp: Riktlinjer och bestämmelser 
2. Representation, extern. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-13 med bilaga. 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret 
 
 
 

§ 41 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 Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
2012-03-13 § 36. Rapport om åtgärder i det Kultur- och fritidspolitiska 
programmet. (KUL0104/07) 
 
Bibliotekschef Karin Hane rapporterar om bokbussen och förändringar i 
turlistan eftersom turerna prioriteras för barn och unga. 
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Förvaltningschef Pelle Ahnlund rapporterar om att nämnden fått 1,2 miljoner i 
bidrag från Kulturrådet för skapande skola. 
 
Ordf. Staffan Nilsson (S), Britt-Marie Ahlenius Romlin (C) och Kerstin 
Våghäll (M) rapporterar från Länsbiblioteksmöte i Ludvika. 
 
 

§ 42 Kultur- och ungdomsnämndens personuppgiftsombud 
enligt 36 § Personuppgiftslagen (PUL) 
 
KUL0072/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden utser Monica Åkerblom Nordsten att vara 
personuppgiftsombud för Kultur- och ungdomsnämndens verksamhet. 

 
Sammanfattning 
Enligt personuppgiftslagen ska ombudet självständigt se till att den 
personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt 
sätt och i enlighet med god sed. Ombudet bör genomföra interna kontrollen 
över de behandlingar som företaget eller myndigheten gör, påpeka brister i 
dessa behandlingar för den personuppgiftsansvarige och – om de inte 
korrigeras – anmäla detta förhållande till Datainspektionen. Ombudet ska 
också föra förteckning över behandlingarna samt hjälpa de registrerade att 
korrigera eventuellt felaktiga uppgifter. Det är tänkt att personuppgifts-
ombudet ska vara den som samråder med Datainspektionen när det är 
tveksamt hur de regler som gäller för behandlingen ska tolkas. 
 
Beslutet sänds till 
Datainspektionen 
 
 
 

§ 43 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2012 
 
KUL0015/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 



   

 PROTOKOLL 
Falu kommun Sammanträdesdatum 
Kultur- och ungdomsnämnden 2012-04-26 
 

Justerare sign 5 

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 mars 2012.  

Beslutet sänds till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret 
 
 
 

§ 44 Personalärenden 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Delegationsbeslut personalärenden 
2012-02-23--04-25 
 
Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp (FSG) (KUL0010/12) 
2012-03-19 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens mål och handlingsplan för 
friskvårdsarbetet 2012 (KUL0078/12) 
 
Redovisning av praktikanter i förvaltningen 2011 (KUL0080/12) 
 
 
 

§ 45 Remiss: Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015 
 
KUL0061/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Kultur- och ungdomsnämnden antar förvaltningens förslag till 
remissvar angående Dalarnas regionala kulturplan som sitt eget, enligt 
tjänsteskrivelse 2012-04-12. 
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Sammanfattning 
Landstinget Dalarna ska i samverkan med Dalarnas kommuner och i samråd 
med föreningar, organisationer och andra kulturaktörer (civilsamhället) göra 
en regional kulturplan enligt samverkansmodellen. Planen skall gälla från år 
2013. Som förberedelse för detta har Landstinget fått in samverkansunderlag 
från Dalarnas kommuner. Kultur- och ungdomsnämnden har i november 2011 
tagit fram ett första underlag till planen. Landstinget Dalarna har nu skickat ut 
en remissupplaga av kulturplanen som Falu Kommun ska ha åsikter om. 
Kultur- och ungdomsnämnden har fått uppdraget att svara på remissen. 
Förvaltningen har gjort ett förslag till remissvar. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-12 
Dalarnas regionala kulturplan 2013–2015, remissutgåva 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
 

§ 46 Bidrag till Landstingets kulturinstitutioner 
 
KUL0074/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Kultur- och ungdomsnämnden ber Kommunstyrelsen fördela bidrag 
till länskulturverksamheterna år 2013 enligt kultur- och 
ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-18.  

 
Sammanfattning 
Inför 2013 och framledes, har kommunfullmäktige beslutat att kultur- och 
ungdomsnämnden ska handlägga ärenden om bidrag till 
länskulturinstitutionerna och lämna förslag till kommunstyrelsen om 
fördelningen av bidrag till respektive institution. Under början av 2012 har 
alla institutioner varit på Kultur- och ungdomsnämndens sammanträden och 
presenterat sina verksamheter och visioner för framtiden. Nu har de 
verksamheter som ansöker om verksamhetsbidrag (Dalateatern, Film i 
Dalarna, Musik i Dalarna och Dalarnas Museum) lämnat in ansöknings-
handlingar för 2013. Bidragen ska tas ur kommunstyrelsens budget för ”ej 
förvaltningsanknuten verksamhet”. Övriga länskulturverksamheter 
(Länsbiblioteket, Stora Daldansen och Folkmusiken Hus) har inte ansökt om 
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bidrag men även deras medel finns med i kommunens budget för ”ej 
förvaltningsanknuten verksamhet” och tas därmed upp i detta sammanhang. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar från Dalarnas museum, Dalateatern, Musik i Dalarna 
och Film i Dalarna. 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

§ 47 Bidragsbestämmelser för föreningar - 
vägledningsdiskussion 
 
KUL0097/08 
 
Kultur-och ungdomsnämndens beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att komma med förslag till bidragsregler. 
 
 
 

§ 48 Ansökan om bidrag för fritidsgård i Bjursås år 2012 
 
KUL0067/12 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

1. Nämnden beviljar 25 000 kr till Bjursås Föräldraförening för drift av 
fritidsgård 2012.  

2. Föreningen ska efter genomförd verksamhet lämna en redovisning av 
årets verksamhet. 

 
Sammanfattning 
Föräldraföreningen fick 2011 ett bidrag på 25 000 kr för inköp av material 
och inventarier till fritidsgården. I ansökan redovisar föreningen, helt enligt 
nämndens intentioner, en verksamhet som under 2011 varit omfattande och 
varierande. Vuxnas engagemang och många besökare har bidragit till en bra 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-03. 
 
Beslutet sänds till 
Bjursås föräldraförening 
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§ 49 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 26 april 2012 § . 

 
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 2012-03-26 
 
Avtal 
2012-03-26. Hyresavtal Svedens gård (KUL0082/12) 
 
 
 

§ 50 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 Johan Eklund  

V Linn Björnberg  

M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande  

C Britt-Marie Alenius Romlin  

FAP Tore Karlsson Del av § 41-50 

FP Inger Strandmark  

 Tjänstgörande ersättare  

S Roland Lindberg ers för Birgitta Gradén (S)  

MP Kenth Carlson ers för Linnea Risinger (MP) § 40- del av § 48 

M Kerstin Våghäll ers för Tore Karlsson (FAP) § 40 - del av § 41 

S Magnus Stålberg ers. För Linnea Risinger (MP) del av § 48-50 

 Övriga närvarande  

 Ersättare  

S Magnus Stålberg § 40- del av § 48 

M Kerstin Våghäll  Del av § 41-50 

C Kristina Johansson  

KD Håkan Westberg  

 Tjänstemän  

 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  

 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller  

 Anki Karlström, avdelningschef fritid  

 Karin Hane, avdelningschef bibliotek § 40-44 
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 Övriga  

 Malin Adolfsson, controller ekonomikontoret § 40 

 Lars-Gunnar Svärd, IT-kontoret § 40-44 

 David Forsman, IT-kontoret § 40-44 

 
 


	§ 40 Intern kontrollplan 2012
	§ 41 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän
	§ 42 Kultur- och ungdomsnämndens personuppgiftsombud enligt 36 § Personuppgiftslagen (PUL)
	§ 43 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2012
	§ 44 Personalärenden
	§ 45 Remiss: Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015
	§ 46 Bidrag till Landstingets kulturinstitutioner
	§ 47 Bidragsbestämmelser för föreningar - vägledningsdiskussion
	§ 48 Ansökan om bidrag för fritidsgård i Bjursås år 2012
	§ 49 Redovisning av delegeringsbeslut
	§ 50 Kurs- och konferensinbjudningar
	Närvaroförteckning

