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§ 18  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. 2011-02-10 § 7 Investeringar, specificering av budget 2011 samt 
överföring från 2010 (KUL0011/10)

Kommunrevisionen:
2. 2011-02-25. Övergripande ansvarsgranskning med inriktning på intern 
kontroll.

Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län, kulturmiljöenheten
3. 2011-02-12. Ansökan om byggnadsminnesförklaring av Jacks fäbodstuga i 
Hinsbergets fäbodar (KUL0062/11)
4. 2011-02-12. Ansökan om byggnadsminnesförklaring av spelhuset i 
Vintjärn (KUL0061/11)

Världsarvspedagog Joakim Lindblad informerar om verksamhet och ekonomi 
till ”Skapande skola”.

Förvaltningschef Pelle Ahnlund informerar om underlag till budgetdialoger i 
april.

§ 19  Bokslut och årsredovisning 2010

KUL0012/10

Kultur- och ungdomsnämndens beslut¨
• Redovisningen av Kultur- och ungdomsförvaltningens 

verksamhetsberättelse 2010 och budgetavräkning, driftbudget 
december 2010 godkänns.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens verksamhetsberättelse 2010 och budget-
avräkning, driftbudget december 2010

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

Justerare sign
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§ 20  Budgetuppföljning februari 2011

KUL0013/11

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

Sammanfattning
”För att nämnder/styrelser/förvaltningar skall kunna fullgöra sitt budgetansvar 
krävs en aktiv uppföljning. Nämnden/styrelsen/förvaltningsledningen skall 
kontinuerligt hålla sig informerade om budgetläget. Rutinerna för detta 
bestäms av resp nämnd/styrelse/förvaltning. Månadsvis rapportering av 
budgetläget till nämnd skall lämnas.” (Budget 2010 s 153, 3.1)

Beslutsunderlag
Kultur-och ungdomsförvaltningens budgetavräkning för februari 2011.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

§ 21  Redovisning av internkontroll 2010

KUL0006/10

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

2011-03-11 med 9 st bilagor.

Sammanfattning
Enligt Falu kommuns reglemente för internkontroll skall varje nämnd löpande 
styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhets
område. Nämnden skall varje år anta en särskild plan för den interna 
kontrollen och även följa de förvaltningsövergripande, gemensamma anvis
ningarna som kommunstyrelsen utfärdar.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-11 

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

Justerare sign
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§ 22  Intern kontrollplan 2011

KUL0005/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner interna kontrollplanen för 2011 enligt 

tjänsteskrivelse 2011-03-11 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 kontroll-
systemet inom nämndens verksamhetsområde med utgångspunkt från 
nämndens interna kontrollplan.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-11

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

§ 23  Personalärenden

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

Delegationsbeslut personalärenden
2010-02-16 - - 03-23

Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG)
2010-02-15

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, personalkontoret

Justerare sign
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§ 24  Samrådsremiss: Detaljplan för Falu lasarett

KUL0063/11

Kultur- och ungdomsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
• Kultur- och ungdomsnämnden föreslår q-markering av Nisserska 

huset, Tingshuset och Överläkarvillan och reglerad byggnadsrätt för 
nytillkommande bebyggelse utmed Svärdsjögatan.

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för Falu lasarettsområde har upprättats i november 
2010 av SWECO på uppdrag av stadsbyggnadskontoret. Syftet med planen är 
att möjliggöra effektiv vårdverksamhet vid lasarettet genom utbyggnad, 
förbättrade samband mellan vårdenheterna samt utökade parkerings-
möjligheter. Planen syftar också till att bevara värdefulla delar av Stadsparken 
och till att reglera gestaltningen av den framtida bebyggelsen m m. 
Förvaltningens förslag är enligt nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-10

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, stadsbyggnadskontoret

§ 25  Remiss - Falu kommuns program för kvinnofrid - mot våld 
i nära relationer

KUL0047/11

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

remissvar 2011-03-09 som sitt eget.

Sammanfattning
Falu kommuns program för kvinnofrid, är en del av det lokala folkhälso-
arbetet, underställt folkhälsoprogrammet. Programmet ska ses som ett 
sektorsprogram som lyfter fram problematiken kring våld i nära relationer. 
Programmet anlägger ett brett perspektiv och utgår från att det är samhällets 
ansvar att skydda våldsutsatta kvinnor och barn, att insatser behövs för 
samtliga inblandade parter och att samverkan är nödvändig. Det riktar sig till 
hela det geografiska området Falu kommun alltså inte enbart till den 
kommunala organisationen. 

Justerare sign
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Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2011-01-18 att remittera och 
ställa ut Falu kommuns program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer. 

Beslutsunderlag
Falu kommuns program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 
remissversion 2011-01-05
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-09

Sänds till
Socialförvaltningen

§ 26  Ansökan om bidrag till utställning 2011 "Dalarna i svart 
och vitt"

KUL0054/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Kultur- och ungdomsnämnden avslår ansökan om ekonomisk stöd för 

”Dalarna i svart och vitt”.
2. Kultur- och ungdomsnämnden erbjuder Carl Larsson gården stöd och 

resurser enligt förvaltningens förslag i tjänsteskrivelse 2011-03-11.

Sammanfattning
Carl Larsson gården har ansökt om 20 000 kr för genomförandet av 
utställningen ”Dalarna i svart och vitt” - en grafikutställning kompletterad 
med skapande verksamhet inom den grafiska konsten. Förvaltningens förslag 
är enligt nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Ansökan från Carl Larsson-gården 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-03-11

Sänds till
Carl Larsson-gården

Justerare sign
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§ 27  Falu Kommuns kontakter med Landstinget Dalarnas 
kulturverksamheter

KUL0071/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
1. Kultur- och ungdomsnämnden ansöker om att 

Kommunfullmäktige ändrar nämndens reglemente så att 
uppdraget att årligen föreslå Kommunstyrelsen ekonomiskt stöd 
till Landstinget Dalarnas kulturverksamheter läggs på Kultur- 
och ungdomsnämnden samt att Kultur- och ungdomsnämnden 
får ansvaret att handlägga kontakterna med- och eventuella 
äskanden från länskulturinstitutionerna.

2. Kultur- och ungdomsnämnden ansöker om att de medel hos 
Kommunstyrelsen som årligen avsätts för stöd till Landstinget 
Dalarnas kulturinstitutioner årligen som minst ska räknas upp med 
Falu Kommuns generella uppräkning för övriga kostnader.

Sammanfattning
Falu Kommuns kontakter med Landstinget Dalarnas kulturverksamheter sköts 
idag via Kommunstyrelsen och dess förvaltning. Kultur och 
ungdomsförvaltningen ber sin nämnd begära att ansvaret för kontakter med 
länskulturverksamheterna och ansvaret för att föreslå ekonomiskt stöd till 
dessa läggs över till Kultur- och ungdomsnämnden. Förvaltningens förslag är 
enligt nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-03-11

Sänds till
Kommunstyrelsen 

§ 28  Redovisning av delegeringsbeslut

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

förtecknats i protokoll den 24 mars 2011 § 28.

Sammanfattning
Kultur- och ungdomsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden, 
namnkommittén och förvaltningschefen enligt en av nämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen 
innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 

Justerare sign
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Däremot står det Kultur- och ungdomsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegering.

Bidragsärenden
Punkt- och förlustbidrag enligt förteckning 2011-03-11

Avtal
2011-02-22. Bilplatsavtal, internhyra Britsarvsskolan 6 (KUL0066/11)

§ 29  Kurs- och konferensinbjudningar

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden utser Birgitta Gradén (S), Marianne Prosell, Kerstin Våghäll 

(M) och Britt-Marie Alenius Romlin (C) att representera nämnden vid 
Dalarnas biblioteksförbunds länsmöte fredag den 15 april 2011 i 
Rättvik.

Sänds till
Dalarnas biblioteksförbund

Justerare sign
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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
M Jan-Olof Montelius 2:e vice ordförande
C Britt-Marie Alenius Romlin

Tjänstgörande ersättare

M Kerstin Våghäll ers. för Tore Karlsson (FAP)
C Kristina Johansson ers. för Inger Strandmark (FP)

Övriga närvarande
Ersättare

S Roland Lindberg
S Marianne Prosell
S Magnus Stålberg
V Linn Jansson
MP Kenth Carlson

Tjänstemän

Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Lars Gudmundson, avd.chef administration
Joakim Lindblad,världsarvspedagog § 18

Justerare sign
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