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§ 46 Rapporter och information från Kultur- och 
ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och 
kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän 
 
 
Beslut i Kommunfullmäktige 
2014-04-10 § 93 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): Gör en 
skulpturpark, Selma Lagerlöfs park (KUL0210/13) 
 
Beslut i Kommunstyrelsen 
2014-04-01§ 93. Avvikelsehantering och förbättringsarbete (KUL0051/12)  
 
Beslut i Kommunstyrelsens allmänna utskott 
2014-04-16 § 64 Uppdrag inför ny förvaltningsstuktur (KUL0062/13) 
2014-04-16 § 65 Information angående personalförmån (KUL0094/14) 
 
Beslut i Kommunstyrelsens utvecklingsutskott  
 
Beslut i kommunstyrelsens fastighetsutskott  
2014-04-16 § 41 Information om pågående och planerade investeringsprojekt (KUL0095/14)  
2014-04-16 § 45 Folkets hus information om pågående arbete (KUL0113/13)  
 
Kulturchefen informerar om ny förvaltningsstruktur samt om sommarens projekt av Falu 
Walk of Art, (FWoA)  
 
Mats Omne informerar om kulturarbetet kopplat till skid-VM 2015.  
 
Kultur- och ungdomsnämndens ordförande informerar om ett inkommit brev till nämnden 
från några ungdomar på Näs fritidsgård. Ärendet tas upp på nämnden i september.    
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§ 47 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 
2014 
 
Diarienummer KUL0019/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens beslut 

• Nämnden har tagit del av informationen. 
 
Sammanfattning 
Uppföljningsrapporter skall ge en aktuell bild av situationen samt en 
helårsprognos när det gäller verksamhet och ekonomi i förhållande till de mål 
och uppdrag som fastställts.  
 
Rapporteringen riktar sig till den politiska ledningen i kommunstyrelsen, 
utskott, styrelser/nämnder samt till tjänstemän i kommunledningen, 
förvaltnings- och KS-chefer, bolagschefer och övriga intresserade. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens rapport för maj 2014 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 48 Avgifter för Kulturskolan 
 
Diarienummer KUL0031/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens beslut 
Nämnden har diskuterat ärendet  
 
Sammanfattning 
Vägledningsdiskussion  
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§ 49 Bidragsförslag till landstingets kulturinstitutioner 2015 
 
Diarienummer KUL0029/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen fördela bidrag till 
länskulturverksamheten samt ytterligare några evenemang år 2015 enligt 
kultur- och ungdomsförvaltningens förslag, bilaga 1. 
 
Sammanfattning 
Kultur och ungdomsnämnden ska varje år ge kommunstyrelsen förslag på 
fördelning av bidrag till länskulturinstitutionerna för kommande år. I förslaget 
finns även bidrag till några kulturarrangemang. Förvaltningen har gjort ett 
förslag till fördelning som stämmer överens med de medel som finns 
budgeterade för år 2015. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-13  
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen och berörda länskulturinstitutioner 
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§ 50 Grund- och volymbidrag till studieförbundens lokala 
organisationer 2014 
 
Diarienummer KUL0026/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens beslut 
Bidraget för budgetåret 2014 beviljas med 1 710 tkr enligt bilaga i 
förvaltningens förslag 2014-05-21.  
 
Sammanfattning 
Bidraget fördelas på ett grundbidrag (75 %) och ett rörligt bidrag (25 %). 
Det rörliga bidraget innehåller ett verksamhetsrelaterat bidrag (19 %) och ett 
förstärkningsbidrag (6 %) för deltagare med funktionshinder eller utrikes födda  
som har behov av språkligt stöd i svenska.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-21. 
 
Beslutet ska skickas till 
Berörda studieorganisationer 
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§ 51 Cash - ungdomsstipendiet 
 
Diarienummer KUL0166/09 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden avslutar Cash – ungdomsstipendiet (Dnr 
KUL0166/09 § 92) för den delen som sorterar under Ungdomssektionen. De 
avsatta medlen för ungdomsstipendiet Cash på fritidsgårdarna, 20 tkr görs i 
stället tillgängligt att söka för fritidsgårdarna för utveckling av nyskapande 
verksamhet. 
 
Sammanfattning 
I december 2009 beslutades att instifta Cash – ungdomsstipendium med syfte 
att ungdomar snabbt skulle kunna söka pengar (max 3 000 kr per ansökan) för 
att förverkliga kreativa idéer inom fritidsverksamheten. Trots information på 
skolor, fritidsgårdar, hemsidor har Cash – stipendiet inte visats något större 
intresse. Endast ett par ansökningar har inkommit under dessa år. Ett Cash- 
stipendium delas även ut via Arenan, något som inte berörs av denna 
föreslagna förändring. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-13 
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§ 52 Riktlinjer för program på Falu stadsbibliotek 
 
Diarienummer KUL0087/14 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens beslut 
Kultur- och ungdomsnämnden antar ”Riktlinjer för arrangemang på Falu 
stadsbibliotek”  
 
Sammanfattning 
Bibliotekets ordinarie arrangemangsverksamhet är uppbyggd på följande sätt:  

• Biblioteket arrangerar egna arrangemang eller samarrangemang med 
andra.  

• Ideella föreningar och andra brukare kan hyra stadsbibliotekets lokaler 
för arrangemang utanför bibliotekets ordinarie öppettider. Avgifterna 
för detta regleras enligt prislista taget i Kultur- och ungdomsnämnden 
2013-01-24 § 4.  

 
Med bakgrund mot den nya bibliotekslagens tydliga demokratiuppdrag för 
biblioteken samt införandet av ett demokraticentrum på biblioteket, vill Falu 
stadsbibliotek i vissa fall även upplåta sina lokaler för programverksamhet utan 
kostnad åt olika organisationer.  
 
Syftet med detta står att finna i bibliotekslagen och dess förarbeten: 
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. 

Biblioteken ska vidare främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 

upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” (Bibliotekslag SFS 
2013:801 2§) 
 
”Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och 

kvalitet.” (Bibliotekslag SFS 2013:801 6§) 
 
”Biblioteken bidrar till att främja delaktighet i samhällslivet genom att fler får 

tillgång till information och bättre förutsättningar att delta i det offentliga 

samtalet.”  

(Prop 2012/13:147 s 12) 
 
 
Förvaltningen föreslår därför följande riktlinjer för arrangemang: 
 
Riktlinjer för arrangemang på Falu stadsbibliotek 
 

• Arrangerande organisations syfte eller det arrangemang man genomför 
får inte strida mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 
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• Arrangören ska kunna redovisa innehåll i form av namn och annan 

information om talare, informations- eller utställningsmaterial mm.  
 

• Det skall klart framgå vem som ansvarar för de åsikter och den 
information som presenteras.  

 
• Informationsmaterial får inte utdelas aktivt inne i biblioteket (exvis 

flygblad).  
 

• Det är arrangören som ansvarar för eventuella åtgärder för tillstånd, 
säkerhet mm i samband med program. 

 
 
Bibliotekets personal förbehåller sig rätten att avgöra vilka program som får 
genomföras i lokalerna. Hänsyn tas till programinnehåll och balans mellan 
representerade organisationer. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-13 
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§ 53 Redovisning av delegeringsbeslut 
 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens beslut 

• Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i protokoll den 2014-05-22 § 53. 

 
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 2014-04-22 
 
Personalärenden 
Samverkansprotokoll 2014-04-22 
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§ 54 Kurs- och konferensinbjudningar 
 
 
Kultur- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av kurs- och konferenser.  
 
Sammanfattning 
Linnea Risinger informerar om besöket på Sveriges Musik och Kulturskoleråd, 
SMOK, 26-28 mars 2014. Linnea redovisar även besök på Skara ungdomshus 
tillika musikskola, Stureplan.  
 
Två deltagare från nämnden kommer att åka på årets Bok- och biblioteksmässa 
i Göteborg.  
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Närvaroförteckning 
Parti Beslutande Avvikande närvaro 
 Ledamöter  
S Staffan Nilsson, ordförande  

S Johan Eklund  

MP Linnea Risinger, 1:e vice ordförande  

M Jan-Olof Montelius, 2:e vice ordförande  

C Britt-Marie Alenius Romlin  

FP Inger Strandmark  

 Tjänstgörande ersättare  

S Roland Lindberg ers Birgitta Gradén (S)  

S Marianne Prosell ers Linn Björnberg (V)  

C Kristina Johansson ers Tore Karlsson (FAP)  

 Övriga närvarande  

 Ersättare  

S Magnus Stålberg  

MP Kenth Carlson  

   

 Tjänstemän  

 Pelle Ahnlund, förvaltningschef  

 Anki Karlström, avdelningschef fritid   

 Karin Hane, bibliotekschef   

 Birgitta Hellström, kultursekreterare  § 46-50 

 Mats Omne, Magasinet  § 46 

 Daniel Blomqvist, nämndsekreterare   

 
 


