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§ 39  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. 2011-04-14 § 70 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Bevara Faluns 
alla fritidsgårdar genom samlokalisering och samverkan (KUL0176/09)

Beslut i Kommunstyrelsen:
2. 2011-03-29 § 82. Redovisning av genomförd internkontroll i Falu 
kommuns förvaltningar enligt kontrollplaner för år 2010 (KUL0086/11)

Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott:
3. 2011-04-20 § 38 Kulturskola i Falun (KUL0191/10)

Beslut av Länsstyrelsen Dalarnas län. kulturmiljöenheten:
4. 2011-04-11. Bidrag till renovering av Creutz spelhus vid Falu gruva, 
(KUL0024/11) 
5. 2011-04-11. Bidrag till fornvård vid Falu gruva (KUL0024/11) 

Världsarvspedagog Joakim Lindblad informerar om "Skapande skola" och 
bidraget som har beviljats av Kulturrådet.

Josef Janheim - Andersson och Linus Lindgren informerar om verksamheten 
vid föreningen Valhall Ungdomens Hus och deras 25-årsjubileum som de 
firar med en punkfestival.

Bibliotekarie Monica Åkerblom Nordsten informerar om upphandlingen av 
det nya biblioteksdatasystemet.

Förvaltningschef Pelle Ahnlund informerar om utredningen "Kulturskola".

Ordf. Staffan Nilsson (S) informerar om samarbetet med Krakow och 
grafiktriennal.

Birgitta Gradén (S) rapporterar om studieresa med bokbussen.
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§ 40  Kultur- och ungdomsnämndens delegationsordning

KUL0095/11

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

delegationsordning enligt tjänsteskrivelse 2011-05-05 med bilaga.

Sammanfattning
Kultur- och ungdomsnämndens delegationsordning reglerar vilka beslut som 
delegerats till nämndens ordförande och förvaltningens tjänstemän. 
Förvaltningen har utformat ett förslag till reviderad delegationsordning.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-05

§ 41  Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat april 
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 april 2011.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret

Justerare sign
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§ 42  Personalärenden

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

Delegationsbeslut personalärenden 2011-04-14- - 05-18
Anställningsavtal i form av s.k. befattningskontrakt Lars Gudmundson 
(KUL0088/11)

Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) (KUL0010/11)
2011-03-22
2011-04-12

Skyddsronder på kommundelsbiblioteken, bokbussen och stadsbiblioteket 
(KUL0085/11)

§ 43  Målsättning och verksamhetsinriktning för Konstgrafiska 
verkstaden

KUL0096/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden antar förvaltningens förslag för målsättning och 

verksamhetsinriktning för Falu Konstgrafiska Verkstad enligt 
tjänsteskrivelse 2011-05-05.

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat ett nytt förslag för målsättning och 
verksamhetsinriktning för Falu Konstgrafiska Verkstad.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-05
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§ 44  Avgift för att få arbeta i Falu Konstgrafiska Verkstad

KUL0097/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Kultur- och ungdomsnämnden beslutar att årsavgiften för utövande 

konstnärer i Falu Konstgrafiska Verkstad från och med 2012 är 
1 000 kr/år inkl moms.

Sammanfattning
År 2002 beslutade Kulturnämnden att årsavgiften för medlemskap i Falu 
Konstgrafiska Verkstad skulle vara 600 kr/medlem vilket den har varit fram 
till och med i år. Förvaltningen anser att det nu är dags för en höjning av 
avgiften till 1 000 kr/år.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-06.

Sänds till
Berörda konstnärer i Falu Konstgrafiska Verkstad 

§ 45  Samrådsremiss: Detaljplaneprogram för Stabergsviken

KUL0094/11

Kultur- och ungdomsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
• Ingen ny bebyggelse ska tillåtas som visuellt kan inkräkta på den 

kulturhistoriskt värdefulla miljön i Gamla Staberg. Ny bebyggelse bör 
inte heller vara synlig från riksväg 266.

Sammanfattning
Fastighetsägaren Bergvik Skog AB vill göra det möjligt att uppföra ett 50-tal 
nya bostäder i Stabergsviken. För att utreda förutsättningarna, har Falu 
kommun påbörjat ett programarbete. Programmet omfattar området mellan 
länsväg 266 och Runn, från Karlslund till och med Stabergs hamn.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontoret samrådshandling 26 april - 13 juni 2011.
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-09.

Sänds till
Kommunstyrelseförvaltningen, stadsbyggnadskontoret

Justerare sign
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§ 46  Grund- och volymbidrag till studieförbundens lokala 
organisationer 2011

KUL0021/11

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Grund- och volymbidraget för budgetåret 2011 beviljas med 1 673 tkr 

enligt bilaga 1 i förvaltningens förslag 2011-05-03.

Sammanfattning
Kultur- och ungdomsnämndens totala anslag för bidrag till studieförbundens 
lokala organisationer för budgetåret 2011 är 1 673 tkr, varav grundbidraget är 
1 338 tkr (80%) och volymbidraget 335 tkr (20%). Grundbidraget beräknas 
och fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av 
föregående verksamhetsårs totala kommunala grund- och volymbidrag. 
Volymbidraget beräknas på antalet deltagartimmar för studiecirklar och 
kulturarrangemang för det senaste redovisade verksamhetsåret. 
Volymbidraget fördelas sedan utifrån respektive studieförbunds procentuella 
andel av det senast redovisade verksamhetsårets totala antal deltagartimmar.

Beslutsunderlag
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-05-03

Sänds till
Berörda studieorganisationer

§ 47  Redovisning av delegeringsbeslut

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

förtecknats i protokoll den 19 maj 2011 § 47.

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 2011-05-09
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Ekonomiärenden
Avskrivning av fordringar 2011 (KUL0016/11)
Samarbete med Magasinet om EU-projekt (KUL0078/11)

Fritidsgårdsverksamhet
Busstransporter till/från Källviksbryggan sommaren 2011 (KUL0083/11)
Transport till Hellmansö för dagkollo 2011 (KUL0084/11)

Namnkommittén
Kallelse till sammanträde 2011-04-18
Sammanträdesprotokoll 2011-04-18

Avtal
Hyresavtal lokal för personal vid Linnés bröllopsstuga (KUL0103/11)

§ 48  Kurs- och konferensinbjudningar

Kultur- och ungdomsnämndens beslut
• Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och konferens-

inbjudningar.

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
FAP Tore Karlsson
FP Inger Strandmark

Övriga närvarande
Ersättare

S Marianne Prosell
MP Kenth Carlson
M Kerstin Våghäll
C Kristina Johansson

Tjänstemän

Pelle Ahnlund, förvaltningschef
Lars Gudmundson, avd.chef administration
Anki Karlström, enhetschef fritid
Ivan Feldborg, avd.chef kultur och fritid
Monica Åkerblom Nordsten, bibliotekarie § 39
Joakim Lindblad, världsarvspedagog Del av § 39
Josef Janheim Andersson vice ordf Valhall Ungdomens 
Hus

Del av § 39

Linus Lindgren kassör Valhall Ungdomens Hus Del av § 39

Justerare sign
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