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Organ Kultur- och ungdomsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2013-10-24 
  
Protokollet anslås 2013-10-25 och tas ned 2013-11-22. 

 
Förvaringsplats Kultur- och ungdomsförvaltningen 
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§ 70 Grepp om verksamheten genom målarbete 
 
Diarienummer KUL0125/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har den 21 maj 2013 § 92 uppmanat 
Falu kommuns nämnder att bjuda in ekonomikontoret för en 
verksamhetsanpassad presentation av ”Grepp om verksamheten genom 
målarbete”. 
 
Budgetchef Christina Fredriks och controller Malin Adolfsson går igenom hur 
arbetet med mål för god ekonomisk hushållning ska styra verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokollsutdrag 2013-05-21 § 92. 
 
 

§ 71 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: 
2013-09-25 § 140. Svar på medborgarförslag: Utomhusscen i 
Regementsparken (KUL0167/12) 
2013-09-25 § 147. Revidering av Falu kommuns policy avseende mutor och 
andra otillbörliga förmåner. (KUL0178/13) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens fastighetsutskott 
2013-09-19 § 64 Konstnärlig utsmyckning i samband med nybyggnation 
(KUL0027/12) 
 
Länsstyrelsen Dalarnas län 
2013-10-01Tillstånd till ändring av Munktellska huset (KUL0025/13) 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningen 
Redovisning till Kulturrådet av bidrag 2012/2013 skapande skola.  
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Sektionschef för kulturavdelningen Margareta Krantz Sewerin presenterar sig 
för nämnden. 
 
Föredrag av kommunikationschef Åsa Hedin ”Dialog kring ett mer 
kommunikativt informationsflöde i Falu kommun med inriktning på 
mediahantering”. 
 
Jan-Olof Montelius (M) och ordförande Staffan Nilsson (S) rapporterar från 
möte i Bjursås angående Naturskolan. 
Folder från Naturskoleföreningen Bjursås och namnlistor. 
 
Förvaltningschef Pelle Ahnlund informerar om världsarvssamordnare. 
 
 

§ 72 Sammanträdesdagar Kultur- och ungdomsnämnden 
2014 
 
Diarienummer KUL0004/13 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden fastställer tio sammanträdesdagar år 2014 enligt 
förvaltningens förslag 2013-10-11. 

 
Sammanfattning 
”Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden 
skall hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
ordföranden anser att det behövs.” (KL 6:18) Enligt Kultur- och 
ungdomsnämndens reglemente skall nämnden även ha en årsplan för sina 
sammanträden. Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsplan med hänsyn 
tagen till sammanträdestider för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och 
de utskott som nämnden har ledamöter i. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-11 
 
Beslutet sänds till 
Stadskansliet 
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§ 73 Diskussion kring kulturutmärkelser 
 
Diarienummer   
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden har diskuterat förslagen. 
 
Sammanfattning 
Nämnden diskuterar beslut som ska fattas i november om kulturutmärkelser. 
 
 

§ 74 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2013- 10-24 § 74. 

 
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 2013-09-16. 
 
Personalärenden 
2013-09-26- -10-24 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
2013-09-11. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från avdelningschef Fritid till 
arbetsledare Centrum. (KUL0155/13) 
2013-09-13. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från avdelningschef Fritid till 
arbetsledare Omsorg. (KUL0158/13) 
2013-09-11. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från avdelningschef Fritid till 
arbetsledare Landsbygd.  
 
Namnkommittén 
2013-09-04 Protokoll 
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Ekonomiärenden 
2013-09-19 Avskrivning av fordringar. (KUL0020/13) 
 
 

§ 75 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
Kultur- och ungdomsnämndens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av kurser och konferenser. 
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Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
S Staffan Nilsson, ordförande  
S Birgitta Gradén  
MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande  
M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande  
C Britt-Marie Alenius Romlin  
FAP Tore Karlsson  
 Tjänstgörande ersättare  
S Magnus Stålberg ers för Johan Eklund S  
MP Kenth Carlson ers för Linn Björnberg (V)  
KD Håkan Westberg ers för Inger Strandmark (FP)  

 Övriga närvarande  
 Ersättare  
C Kristina Johansson  
 Tjänstemän  
 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  
 Ussi Jonsson Kjellberg, ekonom/controller § 70-71 
 Margareta Krantz Sewerin sektionschef kultur § 70-71 
 Anki Karlström, avdelningschef fritid § 70-71 
 Christina Fredriks, budgetchef § 70 
 Malin Adolfsson, controller § 70 
 Åsa Hedin, kommunikationschef Del av § 70-71 
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