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Inledning 

1 Justering av närvarolistan 
 

Ordförandens förslag 
1. Närvarolistan fastställs. 

2 Godkännande av dagordning 
 

Ordförandens förslag 
1. Godkännande av föreliggande dagordning. 

3 Protokollsjustering 
 

Ordförandens förslag 
1. /Namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden 

överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska 
vara klar inom 14 dagar. 

4 Dialog med Länsbibliotek Dalarna, Film i Dalarna och Enheten 
Scen, Dans Konst 
 

Cheferna för Länsbibliotek Dalarna (Maria Törnfeldt), Film i Dalarna (tf. chef 
Stefan Ek) samt Enheten Scen, Dans, Konst (Anneli Strömberg) deltar 
under förmiddagen och informerar nämnden om sina respektive 
verksamheter. 
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Informations- och anmälningsärenden 

5 Information 
 

Ordförandens förslag 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 

a) Beslut om medgivande att överlämna undervisning på entreprenad 
(LD13/03316) 

b) Ansökan om särskild variant och riksrekryterande estetisk utbildning 
(LD13/03472) 

c) Fristadsförfattare (LD13/00655) 

d) Utvecklingsbidrag (LD14/02667, LD14/02668) 

e) Dalarnas Regionala Kulturplan (LD13/01187, LD13/02633) 

f) Älvdalens Utbildningscentrum (LD14/01918) 

g) Aktuella konferenser 

h) Grön rehabilitering (Bilaga 5 h) 

i) Myndigheten för kulturanalys - konferens 

j) Preliminär handlingsplan med sparåtgärder 2015 

6 Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Inga delegeringsbeslut att anmäla. 

7 Övriga anmälningsärenden 
 

Ordförandens förslag 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

a) Budget 2015 (LF 2014-06-16 § 58) 

b) Landstingsplan 2015-2018 (LF2014-06-16 § 59) 

c) Politisk organisation kommande mandatperiod (LF 2014-06-16 § 61) 
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Beslutsärenden 

8 Sammanträdesplan 2015 
Diarienummer LD14/02519 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa sammanträdesplan för 2015 enligt följande: 

 
Tisdag den 10 februari kl. 10.00-17.00 
Tisdag den 17 mars kl.10.00-17.00 
Tisdag den 19 maj kl.10.00-17.00 
Tisdag den 22 september kl. 10.00-17.00 
Tisdag den 27 oktober kl. 10.00-17.00 
Tisdag den 8 december kl.10.00-17.00 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till sammanträdesplan för Kultur- och bildningsnämndens möten 
under 2015 har upprättats. 

Vissa möten kan komma att förläggas ute i verksamheterna. Behandling av 
ärenden börjar klockan 13.00. Förmiddagen ägnas åt dialog med 
landstingsfinansierade verksamheter. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

9 Delårsbokslut och prognos per augusti 2014 
Diarienummer LD14/02116 

Ordförandens förslag 
1. Kultur- och bildningsnämnden godkänner delårsrapport per augusti 

samt prognos för 2014. 

Sammanfattning av ärendet 
Delårsbokslutet per augusti visar ett överskott om 2,8 Mkr. Överskottet 
beror till stor del på ej utbetalade projektbidrag för ansökningsomgång 2 
samt återstående, ej utbetalade utvecklingsmedel. Lägre kostnader för bl.a. 
LD-turen spelar också in. Trots ett överskott per augusti prognostiserar 
förvaltningen ett underskott om ca 0,3 Mkr vid årets slut.  
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På grund av att tidschemat för bokslutsarbetet inte riktigt passar in med 
schemat för utskick av handlingar kommer alla verksamhetsberättelser samt 
måluppfyllelse att utsändas med senare utskick senast den 17 september.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förvaltningsberättelse per augusti - senare utskick 

c) Verksamheternas berättelser - senare utskick 

d) Måluppfyllelse - senare utskick 

10 Bröderna Molanders stiftelse - verksamhetsberättelse 2014 
Diarienummer LD13/02278 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna och lägga verksamhetsberättelsen för 2013/2014 till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse för Bröderna Molanders stipendiefond för 2013/2014 
har upprättats. Stiftelsens Årsredovisning för 2013 bifogas. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Verksamhetsberättelse  

c) Årsredovisning Bröderna Molanders stiftelse 

11 Bröderna Molanders stiftelse - omkostnader 2015 
Diarienummer LD14/02517 

Ordförandens förslag 
1. Kultur- och bildningsnämnden fastställer som stipendienämnd för 

Bröderna Molanders stiftelse omkostnader för 2015 avseende 
administration. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och bildningsnämnden är stipendienämnd för Bröderna Molanders 
stiftelse. För 2015 föreslås att de administrativa omkostnaderna för 
hantering av annonsering, ansökningar, utbetalning etc. högst får uppgå till 
585 000 kr. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
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a) Beslutsunderlag 

b) Omkostnader stiftelsen Bröderna Molander bokföringsåret 2015 
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Kultur- och bildningskansli    Dnr LD14/02519 
    Uppdnr 863 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Bojtar Krisztina  
791 29  Falun Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Sekreterare  
  Org.nr: 232100-0180 krisztina.bojtar@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Sammanträdesplan 2015 

Ordförandens förslag

1. Fastställa sammanträdesplan för 2015 enligt följande: 

 

Tisdag den 10 februari kl. 10.00-17.00 

Tisdag den 17 mars kl.10.00-17.00 

Tisdag den 19 maj kl.10.00-17.00 

Tisdag den 22 september kl. 10.00-17.00 

Tisdag den 27 oktober kl. 10.00-17.00 

Tisdag den 8 december kl.10.00-17.00 
 

Sammanfattning 

Ett förslag till sammanträdesplan för Kultur- och bildningsnämndens möten 
under 2015 har upprättats. 

Vissa möten kan komma att förläggas ute i verksamheterna. Behandling av 
ärenden börjar klockan 13.00. Förmiddagen ägnas åt dialog med 
landstingsfinansierade verksamheter. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
791 29  Falun Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Ekonomichef  
  Org.nr: 232100-0180 anna.skogberg@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Delårsbokslut och prognos per augusti 2014 

Ordförandens förslag

1. Kultur- och bildningsnämnden godkänner delårsrapport per augusti 
samt prognos för 2014. 

 

Sammanfattning 

Delårsbokslutet per augusti visar ett överskott om 2,8 Mkr. Överskottet 
beror till stor del på ej utbetalade projektbidrag för ansökningsomgång 2 
samt återstående, ej utbetalade utvecklingsmedel. Lägre kostnader för bl.a. 
LD-turen spelar också in. Trots ett överskott per augusti prognostiserar 
förvaltningen ett underskott om ca 0,3 Mkr vid årets slut.  

På grund av att tidschemat för bokslutsarbetet inte riktigt passar in med 
schemat för utskick av handlingar kommer alla verksamhetsberättelser samt 
måluppfyllelse att utsändas med senare utskick senast den 17 september.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förvaltningsberättelse per augusti – senare utskick 

c) Verksamheternas berättelser – senare utskick 

d) Måluppfyllelse – senare utskick 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Delårsbokslutet per augusti visar ett överskott om 2,8 Mkr. Överskottet 
beror mycket på ej utbetalade projektbidrag för ansökningsomgång 2 samt 
återstående, ej utbetalade utvecklingsmedel. Lägre kostnader för bl a LD-
turen spelar också in. Trots ett överskott per augusti prognostiserar 
förvaltningen ett underskott om ca 0,3 Mkr vid årets slut.  

 

Resultaträkning 2014 08 2013 

(mkr) Ack 
Utfall 

Prognos Budget Resultat 

Intäkter 61,9 93,0 92,9 101,8 

Kostnader -150,3 -230,1 -229,8 -233,5 

varav 
personalkostnader 

-51,1 -80,2 -79,9 -75,8 
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Verksamhetens resultat -88,4 -137,2 -136,9 -131,6 

Lanstingsbidrag 91,3 136,9 136,9 133,0 

Över-/underskott 2,8 -0,3 0,0 1,4 
  

  

Investering 2014 

(mkr) Ack Utfall Prognos Budget 

A01 Årets investering  -0,7 0,0 0,0 
 

 

 

Årets investeringar består i att konst köpts in för ca 0,6 Mkr men även en 
investering om drygt 50 tkr för markiser vid Malungs folkhögskola 

Nedanstående tabell redovisar utfall per augusti samt prognos för året 
jämfört med föregående års bokslut. 

 

Verksamhetsområde Utfall aug 2014 Prognos 2014 Resultat 2013 

Fornby folkhögskola 0,1 0 0,6 

Mora folkhögskola 0,2 0 0,1 

Malungs folkhögskola 0,2 0 -0,1 

Älvdalens naturbruksgymnasium 0 0 0 

Musikkonservatoriet -0,3 -1,1 -1,7 

Folkrörelser och studieförbund 0,3 0,2 0,2 

Interkommunal ersättning 
folkhögskolor 

0,1 0 0 

Film i Dalarna -0,1 0 -0,1 

Länsbibliotek Dalarna 0,4 0,4 0,3 

Mentalvårdsmuseet 0 0 0,1 

Enheten scen, dans, konst 0,2 -0,4 0,1 

Stiftelser och bidrag 1,1 0,3 0,8 

Kansli inkl oförutsett och 
nämnden 

0,5 0,4 1,1 

Resultat 2,8 -0,3 1,4 

 

Det största enskilda underskottet hänförs till få elever vid 
Musikkonservatoriet där avhoppen varit stora från terminsstart till nu. Skolan 
arbetar aktivt för att öka antalet sökande. Statistik från SCB visar att antal 
16-åringar i riket 1 november 2013 var 22% färre än jämfört med 2007. År 
2017 vänder det igen för att sakta öka med ca 8% till år 2021 jämfört med 
2013.  
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Scen, dans, konst underskott beror på rehabiliteringskostnader under året. 
Överskottet för bidrag hänförs till ej beslutade utvecklingsmedel och inom 
folkrörelser beror överskottet på att medel finns kvar för stöd till politiska 
ungdomsorganisationer. Inom kansliet är det främst de oförutsedda medlen 
som troligen inte kommer att användas under året. 

 

31 Augusti 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 144,04 138,73 136,16 
 

Antal anställda 181 170 166 
 

        

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 
 

        

Januari - Juli Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Arbetad tid timmar, anställda 148 193 147 422 146 195 

- varav timanställda 3 564 3 939 3 807 
 

- varav arbete under 
jour/beredskap läkare    

- varav mertid/övertid samtlig 
personal 1 572 1 944 2 058 

 

        

Sjukfrånvaro -  
Januari - Augusti Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Sjukfrånvaro uttryckt i  
% av ordinarie arbetstid 6,0 4,2 3,4 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid 

1,1 1,5 1,3 

 

Tidsbegränsade anställningar har ökat mestadels i Mora och Fornby. Det 
beror bl.a. på ersättningar för sjukskrivningar och tillfälliga kurser. Det finns 
även tjänstlediga av andra orsaker där vikarier har tagits in. Jämfört med 
samma period föregående år har sjukfrånvaron ökat inom Kultur- och 
bildningsförvaltningen. Det beror främst på flera längre sjukskrivningar 
under perioden. Korttidssjukfrånvaron har minskat.  
 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling 

Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 
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Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA äger rum den 19 september. 

Uppföljning 

Uppföljning sker i årsbokslut. 



Kultur- och bildningsnämnd Bilaga B 

Kultur- och  
bildningsförvaltningen 

Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 
Målupp-

fyllelse 

Prognos 

De landstingsfinansierade kulturverksamheterna ska 

möjliggöra ett tillgängligt, kvalitativt och brett 

kulturutbud i hela Dalarna 
 

Landstinget ska i samverkan med länets kommuner 

sträva efter att alla barn och ungdomar ges möjlighet 

att delta i ett kulturarrangemang per läsår 
 

Kulturaktiviteter för barn och ungdom är prioriterade  

Folkrörelserna och de ideella krafternas betydelse ska 

stärkas  

Kulturens och bildningens roll inom folkhälsoarbetet 

ska stärkas  

Landstinget ska ta till vara folkhögskolornas 

kompetenser vid utbildningar  

mål uppfyllt     mål delvis uppfyllt        mål ej uppfyllt     

 

Uppdragen från landstingsfullmäktige beräknas till största 

delen kunna utföras under 2014. Kultur- och 

bildningsförvaltningen, inklusive de verksamheter som ingår 

i samverkansmodellen eller på annat sätt erhåller stöd från 

Kultur- och bildningsnämnden, genomför mycket stor 

aktivitet sett över ett år. Redovisningen som lämnats till 

Kulturrådet avseende 2013 visar att 287.508 besökte de 

1.436 aktiviteterna i form av föreställningar, konserter, 

utställningar samt programaktiviteter som genomfördes. Alla 

länets femton kommuner fick ta del av kultur. Av de 

besökande redovisas 19 % som barn och ungdom upp till 18 

år. Kultur- och bildningsförvaltningen räknar med att 

uppfylla de flesta mål som återfinns i verksamhetsplanen för 

2014. 

Viktiga händelser under året 
Det pågår en förändring i kultur- och bildningsförvaltningens 

arbetssätt. Den nya samverkansmodellen innebär ett 

förändrat arbetssätt där dialogen står i fokus men också att 

statens styrningssätt har förändrats. I samband med 

nämndens sammanträde i maj inbjöd kansliet till en dialog 

om Mera gjort med bättre samspel där länets studieförbund 

samt kommuner tillsammans med landstinget workshoppade 

om framtidsfrågor. En inspirationskonferens Prioriterat: Barn 

och unga hölls i juni med fortsättning i augusti.  Landstinget 

Dalarna är nu också medlem i ICORN och har bjudit i en 

fristadsförfattare till hösten. Tankar och riktlinjer för att ta 

fram en Regional bildningsplan tillsammans med den 

Regionala kulturplanen från 2016 har tagit form. Den nye 

samverkansstrategen har rekryterats och börjar sin 

anställning i augusti. Fler projekt, både att söka själv och där 

andra söker projektbidrag hos landstinget, ställer nya krav på 

kompetens och resurser. 

Inför 2014 har nya riktlinjer för projektstöd antagits. Vid den 

första utlysningen i mars kom 75 ansökningar in och 20 

projekt beviljades bidrag. September är ansökningsmånad för 

både ansökningsomgång 2 av det nya projektbidraget samt 

för studieförbund, ideella, idéburna organisationer och 

politiska ungdomsförbund. Upphandling av ett nytt digitalt 

ansökningssystem för att både underlätta för de sökande och 

för administrationen och redovisning av ansökningar blev 

överklagat. Svar väntar från Förvaltningsrätten tidigast i 

oktober. Folkrörelseberedningen genomför dialoger i 

november. Arbete med Prioriterat; Barn och unga fortsätter. I 

slutet av augusti genomfördes dialoger kring ett runt bord 

med de landstingsfinansierade verksamheterna. 

Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015 började gälla 1 

januari 2013 och är inne på andra delen av det andra året nu. 

Samverkan mellan landstinget och länets kommuner har 

intensifierats genom skrivna överenskommelser, för 

närvarande är sju underskrivna. Dessa ska på ett 

övergripande sätt visa hur landstinget och respektive 

kommun ska samverka och utveckla länets kulturliv. 

Innehållet i överenskommelserna ska utvärderas under 2015 

av båda parter.   

Enheten scendanskonst – De olika utvecklingsprojekt som 

enheten driver, med stöd av Kulturrådet och Riksteatern, 

bidrar till att bygga upp en långsiktig satsning på samarbeten 

med länets kommuner och med övriga institutioner och 

organisationer. Även kontakterna med professionella utövare 

i länet gynnas av dessa gränsöverskridande samarbeten. 

Film i Dalarna – Film i Dalarna (FiD) arbetar aktivt för att 

barn och unga ska ges tillgång till digitala verktyg för eget 

skapande. FiDs filmfestivaler når alla åldersgrupper men har 

fokus på barn och unga. Under året har FiD initierat en 

enkätundersökning bland gymnasieungdomar om deras syn 

på kultur i allmänhet och film i synnerhet. Nära 1000 

gymnasieungdomar har besvarat enkäten och längtan efter att 

få se mer film, skapa film samt vara delaktig i film ligger 

högt bland eleverna. 

Fornby folkhögskola – Fornby folkhögskola ser ett ökat 

tryck vad gäller utbildningar för invandrare. Troligen startar 

en sex månaders språk- och samhällsinformation inom 

etableringsreformen i samverkan med Arbetsförmedlingen 

till hösten 2014. Projektet ”Språkläger på Fornby” som 

redovisades under våren var mycket lyckat. Nu väntar skolan 

på svar från Borlänge kommun om eventuell fortsättning.  

Länsbibliotek Dalarna – Länsbiblioteket arrangerade för 

fjärde året Läsfrestivalen i samarbete med Falu kommun och 

Borlänge bibliotek. I år fokuserade festivalen särskilt på barn 

med annat modersmål än svenska. Samarbete med Somaliska 

föreningen i Falun och Gemensamma krafter i Borlänge 

gjorde att Länsbiblioteket som arrangör lättare kunde nå ut 

med information om festivalen till målgrupper med annat 

modersmål än svenska. Dessa nya kontakter och 

kontaktvägar är ovärderliga för Länsbibliotekets vidare 

arbete vad gäller integrationsaspekten som helhet. 

Malungs folkhögskola – Skolan anpassar kontinuerligt 

verksamhet och innehåll till nya målgrupper och deras 

bildningsbehov och förutsättningar. I samverkan med det 

lokala samhället har skolan under året bl a tagit emot fler 

studeranden från närområdet som har svenska som andra 

språk.   

Mentalvårdsmuseet – Under januari –augusti  hade 

Mentalvårdsmuseet 3.350 besökare vilket är 500 fler än vid 

samma tid förra året. Sommaren var en intensiv turistsäsong 

men även under skolterminen var visningar efterfrågade. 

Museet har påbörjat ett särskilt arbete med att ta hand om 



samlingarna och göra vårdande insatser. Ett nytt magasin för 

textilier har inretts bredvid museet. 

Mora folkhögskola – Skolan strävar ständigt efter att nå nya 

målgrupper som behöver folkbildning genom att skapa 

förutsättningar och tillgänglighet för alla människor i vår 

verksamhet. Mora folkhögskola deltar i tre projekt som 

vänder sig till och fångar upp nya målgrupper. Inkludera 

mera är ett projekt där skolan anordnat och deltagit i 

aktiviteter som syftar till ett mer inkluderande samhälle. 32 

folkhögskolor är involverade genom FOLC och med medel 

från Allmänna arvsfonden. Projektet Anpassad IT – en väg 

till digital delaktighet för Mora folkhögskola deltar med 

kursverksamhet för funktionshindrade och stödpersoner. 

Projektet Kreativt bokbinderi som drivs av Orsa 

Grafikverkstad undersöker möjligheterna att starta 

kursverksamhet i bokbinderi. 

Musikkonservatoriet – Under våren/hösten inlämnades. I 

september kom Skolverkets beslut om att godkännande den 

ansökan om särskild variant och riksrekryterande estestisk 

spetsutbildning. Utbildningen börjar från läsåret 2015/2016 

och gäller fyra antagningsomgånger. Att utbildningen vid 

Musikkonservatoriet håller god kvalité visar bl a det faktum 

att de flesta elever och studeranden vid Musikkonservatoriet 

som sökte vidare till fortsatta studier antogs. Glädjande för 

både elever och skolan är det stipendieregn som vid 

skolavslutningen föll över konservatorieelever. Totalt fick tio 

stipendier dela på över 100.000 kr i stipendier från 

Alfvenfonden, Carin Malmlöf–Forsslings stipendiefond samt 

från J. August Bergmans donationsfond. 

Uppföljning besparingsåtgärder 
Inför 2014 minskades ramen med 500 tkr i en generell 

besparing inom landstinget. Den besparingen löses i samband 

med fastställandet av landstingsbidrag till respektive enhet. 

Totalt prognostiserar förvaltningen ett underskott om 0,3 mkr 

främst beroende på för få elever i åk 1 på Musik-

konservatoriet. 

Ekonomi   
 

Resultat-
räkning 

2014 2013 

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 61,9 93,0 92,9 101,8 

Kostnader -150,3 -230,1 -229,8 -233,5 

varav personal-

kostnader 
-51,1 -80,2 -79,9 -75,8 

Verksamhetens 

resultat 
-88,4 -137,2 -136,9 -131,6 

Landstingsbidrag 91,3 136,9 136,9 133,0 

Över/ 

Underskott 
2,8 -0,3 0 +1,4 

Investeringar -0,7 -2,0 -2,4 -1,7 

 

Investeringarna ser inte ut att komma upp i de fastställda 

ramarna bortsett från den konstnärliga utsmyckningen. 

Verksamhets-
område (mkr) 

Ack 

utfall  

Prognos Resultat 

2013 

Fornby fhsk 0,1 0 0,6 

Mora fhsk 0,2 0 0,1 

Malungs fhsk 0,2 0 -0,1 

Musikkonservatoriet -0,3 -1,1 -1,7 

Folkrörelser och 

studieförbund 
0,3 

0,2 
0,2 

Interkommunal 

ersättning –fhsk 
0,1 

0 
0 

Film i Dalarna -0,1 0 -0,1 

Länsbibliotek Dalarna 0,4 0,4 0,3 

Mentalvårdsmuseet 0 0 0,1 

Scen, dans, konst 0,2 -0,4 0,1 

Stiftelser och bidrag 1,1 0,3 0,8 

Kansli, oförutsett samt 

nämnden 
0,5 

0,4 
1,1 

Resultat 2,8 -0,3 1,4 

 

Tabellen visar att det främst är Musikkonservatoriet som har 

problem att hålla budget för 2014. Årets sökande till 

gymnasiet uppgick till 1,1 per plats vilket är fler än förra 

året. Till gymnasieutbildningen antogs 20 personer men p g a 

omval till andra utbildningar etc återfinns i skrivande stund 9 

elever på åk 1. Den kompletterande utbildningen i musik har 

studeranden på 19 av 24 platser. 

 

Investeringar (mkr) Prognos Budget Avvikelse 

Övriga investeringar -0,6 -1,0 0,4 

Konstnärlig 

utsmyckning inkl drift 
-1,4 -1,4 0 

Summa -2,0 -2,4 0,4 

 

Personal  
Definitioner 

Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning. 

Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens 
sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön. 

Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. 

Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar. 

 

Antal anställda 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 144,04 138,73 136,16 

Antal anställda 181 169 166 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 



Arbetad tid Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Arbetad tid timmar, 

anställda 
148 193 147 422 146 195 

- varav timanställda* 3 564 3 939 3 807 

- varav mertid/övertid 

samtlig personal* 
1 572 1 944 2 058 

* Preliminära värden för innevarande år. 

 

Tidsbegränsade anställningar har ökat mestadels i Mora o 

Fornby. Det beror bl a på ersättningar för sjukskrivningar 

och tillfälliga kurser. Det finns även tjänstlediga av andra 

orsaker där vikarier har tagits in.  

 

Valda personal- 
kostnader 2014 2013 

(mkr) Budget Prognos Resultat 

Löner exklusive sociala 

avgifter 
56,1 56,5 52,9 

Inhyrd personal 0,1 0,1 0,1 

Lönekostnaden förväntas bli något högre än budgeterat. 

Sjukfrånvaro Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Sjukfrånvaro uttryckt i  

% av ordinarie arbetstid 
6,0% 4,2% 3,4% 

Korttidssjukfrånvaro 

(dag 1-14) uttryckt i  

% av ordinarie arbetstid 

1,1 1,5 1,3 

Jämfört med samma period föregående år har sjukfrånvaron 

ökat inom Kultur- och bildningsförvaltningen. Det beror 

främst på flera längre sjukskrivningar under perioden. 

Korttidssjukfrånvaron har minskat.  

  

Verksamhetsstatistik  

Nyckeltal 2014 2013 2012 

Deltagarveckor 

(folkhögskolorna)  

Varav 

statsbidragsberättigat 

 

18 973 

16 754 

19 433 

16 756 

18 076 

16 763 

Elevveckor 

(gymnasieskolan) 

 

2 970 

 

4 484 7772 

1,5 sökande per 

utbildningsplats 

Målet inte 

helt 

uppfyllt 

Målet inte 

hel uppfyllt 

Målet inte 

helt uppfyllt 

Andel studerande som 

fullföljer sin utbildning 

uppgår till 85% 

Målet inte 

helt 

uppfyllt 

Målet 

uppfyllt 

Målet 

uppfyllt 

Andel studerande i 

allmänna kurser minst 

25% 

Målet 

uppfyllt 

Målet 

uppfyllt på 

två av tre 

skolor  

Målet inte 

helt uppfyllt 

Antal nya kurser 10 21 - 

Nyckeltal 2014 2013 2012 

Film i Dalarna    

Tekniklån 235 736 1 027 

- varav växthusstöd  423 452 

Tekniklån/artiklar 250 385 674 

Tekniklån/tillfällen 63 97 140 

Produktionsstöd    

 - dokumentär 23 25 23 

 - kortfilm  3 7 

-  växthus 17 12 23 

Länsbibliotek Dalarna    

Fjärrlån 2 707 4 102 4 329 

Antal depositioner 51 79 103 

Antal arrangemang totalt 118 52 77 

Antal deltagare vid 

arrangemang* 

697 
3 598 5 064 

Konsulentbesök för 

dialog och rådgivning 

32 
51 96 

Mentalvårdsmuseet    

Besökare vid 

Mentalvårdsmuseet 

 

3 350 
3 744 5 000 

Scen, Dans, Konst    

*Nedgången i antalet deltagare från 2013 till 2014 beror på 

att stadsbibliotekets räkneverk inte fungerade vid årets 

Läsfrestival, därför ingår inte festivalen i 2014. 

 

 

Malin Lagergren 

Förvaltningschef 

Kultur- och bildningsnämnd 
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Fornby folkhögskola 

Måluppfyllelse 

Utöver målen i Kultur- och bildningsnämndens verksamhetsplan, nr 1-17 i 
redovisningen, har vi på Fornby satt upp egna mål. De är numrerade från a 
till g. 

Medborgarperspektivet 

FRAMGÅNGSFAKTORER MÅL  

Utvecklad och fortsatt dialog för samverkan 
(extern kommunikation) och god 
omvärldsbevakning 

Att vi uppfattas som angelägna av 
medborgarna  

1. Utvärderade aktiviteter som 
lockat nya målgrupper och ökat 
medborgarnas inflytande. 

Vi har utvecklat vår samverkan i kommunerna i vårt verksamhetsområde, t ex med 
regelbundna samtal med Arbetsmarknadsenheter och Arbetsförmedling om 
Studiemotiverande folkhögskolekurser, etableringen av nyanlända invandrare, 
utbildning i svenska för invandrare och rekrytering till våra kurser. Framförallt i 
Ludvika har samverkan blivit mycket bättre. 
Våra Öppna Hus i mars-april och Folkhögskolans dag i maj är viktiga. I år hade vi 
också en monter med aktiviteter i Liljekvistska parken när Borlänge firade 70 år 
som stad. 
EU-valet och valet den 14 september har varit en stor del av verksamheten i våra 
långa kurser. Vi har arbetat med att följa och analysera de politiska frågorna och vi 
har lärt våra studerande hur och varför man röstar och vad som händer med 
valresultaten efter valet i frågor om de olika maktorganen och demokratins 
principer. 

Verksamhetsperspektivet 

FRAMGÅNGSFAKTORER MÅL  

Ett attraktivt studieutbud 
och att vi bryr oss om varje 
studerande – på riktigt! 

2. 1,5 sökande per utbildningsplats 

3. 85 procent av de studerande ska slutföra sina 
kurser. 

a. Vi ska öka våra insatser för folkhälsa och jobba 
med miljö, mat, motion och droger 

b. Alla på Fornby ska möta och reflektera över kultur-
verksamhet av olika slag 

c. Vi ska ha en nyfiken och öppen attityd för att prova 
nya verksamhetsformer, använda digital 
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kommunikation och mötas över kurs- och 
filialgränser 

Söktrycket till läsåret 2014/15 var 1,33 på Fornby. Vårterminen 2014 slutförde 84 
procent av de som börjat sina studier. 
Folkhälsa, mat, motion och frågor om droger är viktiga inslag i alla våra kurser, i 
fråga om köket och den mat vi serverar och i arbetet med vårt internat. Vår allra 
viktigaste folkhälsoinsats är själva utbildningen eftersom det finns ett starkt 
samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Miljö och hälsofrågorna har vi arbetat 
med i olika större temaarbeten som Klimat, Mat och Vatten. 
Vi planerade en ny inriktning i Allmän kurs som fick namnet Projekt och Hälsa. 
Trots ambitiös planering och olika marknadsföringsinsatser framförallt på internet 
så lyckades vi inte fylla den nya kursen utan fick istället utöka vår baskurs med 
ytterligare en kursgrupp. Vi har många sökande med så liten studievana att det 
blev ett för stort steg till den nya kursen. Vi hoppas nu att de som startat sin 
utbildning i höst ska fortsätta med Projekt och Hälsa nästa år. 
Fornby deltog med fem lag, både anställda och studerande, i motionsloppet 
Blodomloppet. I augusti antog vi Malungs folkhögskolas utmaning och deltog i 
Vasastafetten från Sälen till Mora. Vi kom sist av lagen som fullföljde, men nästan 
hundra lag bröt, och vi hade väldigt roligt. 
Den viktigaste formen för att möta och reflektera över kulturverksamhet är 
Konstkursen och våra textila kurser, men vi har också KKS, Kultur, Kropp och Själ. 
En eftermiddag i veckan får alla våra studerande prova på olika estetiska ämnen 
som bild, träslöjd, sång, film, foto, keramik, sömnad men också friskvård.  
Vårt samarbete med Borlänge kommun i vårt bibliotek är viktigt. Vi har också 
utvecklat biblioteket i Falufilialen. Vi har startat ett projekt för läsfrämjande som 
fortsätter under höstterminen. 
Ett nytt spännande område är Grön rehab där Fornby från den 1 augusti är 
projektägare för en verksamhet i Sjulsarvet i Falun tillsammans med Landstingets 
avdelning för Hälsofrämjande. 
Det sker en snabb utveckling i fråga om hur vi arbetar med digitala verktyg, både 
tekniskt och pedagogiskt/metodiskt.  

Medarbetarperspektivet 

FRAMGÅNGSFAKTORER MÅL  

Bra samspel mellan 
medarbetarskap och 
ledarskap. Förståelse för 
roll/mål/ansvar 

De anställda ska uppleva 
att de är professionella 
medarbetare som prioriterar 
tillsammans med cheferna 

d. Alla studerande och anställda ska ha minst ett 
individuellt utvecklingssamtal med sin mentor res-
pektive chef  
e. Anställda och studerande ska vara nöjda med sin 
arbetsmiljö 
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och är nöjda med de 
resultat de uppnår  

13. Alla anställda ska ha personliga 
utvecklingsmål, överenskomna med chefen, som 
följs upp 

14. Medarbetarenkät visar totalindex 75 

Alla, både anställda och studerande, har individuella utvecklingssamtal. De 
anställda skriver en personlig utvecklingsplan utifrån samtalet och lämnar till 
chefen för godkännande. Planen följs upp vid nästa samtal.  

Landstingets medarbetarenkät gick inte att använda i uppföljning därför gjorde vi 
en egen enkät på skolan med 42 frågor som vi har följt upp under våren.  

Vi är genomgående nöjda eller mycket nöjda med vår arbetsmiljö, vad gäller 
arbetsglädje, utveckling, hälsa, fysisk miljö, arbetssätt, samarbete och 
organisation. Ett par problem som behöver lösas är ventilationen med dålig luft i 
arbets- och klassrum samt, framförallt för lärarna, stress över att inte räcka till för 
alla studerandes olika behov, och stress i samband med att hitta lösningar vid 
kollegors sjukdom. 

Ekonomiperspektivet 

FRAMGÅNGSFAKTORER MÅL  

Hög medvetenhet och delaktighet hos alla 
anställda. Att redovisningen hela tiden hålls 
dagsaktuell och följs upp. 

Skapa utrymme för förnyelse och förbättring 
inom befintlig budget 

Alla enheter arbetar enligt fastställd Miljöplan 

15. En ekonomi i balans där 
förvaltningen håller sin budget. 

16. En miljöcertifierbar 
förvaltning 

f. Lokaler och utemiljö ska skötas 
och utvecklas så att vi har en 
levande och inspirerande 
studiemiljö 

Kostnaderna för datorer och IT-utrustning är klart över budget. Vi har många fler 
datorer på skolan, både egna och de studerandes privata, vilket gjorde att trycket 
på servrar och nätverk blev för högt. Något som vi har åtgärdat under våren. 
Arbetsbelastningen på vår IT-ansvariga blev så stor att det riskerade bli ett 
allvarligt arbetsmiljöproblem. Vi har därför anlitat konsulttjänster i högre grad än 
tidigare. 
Efter flera års diskussioner och planering har vi i år kunnat genomföra en 
efterlängtad upprustning på gården. En gammal läckande och skräpig plaskdamm 
har ersatts av ett vackert uteklassrum. Materialet är framförallt sten och platsen är 
också en skulpturpark med bland annat en av de stenar som den tidigare 
kursansvarige på konstkursen Kent Boholm arbetade med vid sin död för några år 
sedan. 
Under vårterminen byggde Hjärnskadekursen och en av vaktmästarna en vacker 
paviljong på gården. Den är nu den enda plats där rökning är tillåten. 
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Vi upprätthåller vårt ambitiösa miljöarbete i Agendagruppen och har en 
miljöcertifierbar verksamhet. 

Förändringsperspektivet 

FRAMGÅNGSFAKTORER MÅL  

Utvärdering, omprövning 
och kritisk granskning. 

Lärande organisation 

Följa IT- utvecklingen och 
dess möjligheter. Skapa 
och utveckla gemensamma 
verktyg för effektivare 
arbetssätt, god arbetsmiljö 
och samverkan 

17. Utredning genomförs av gemensam IT-
plattform för kommunikation och samverkan 

18. Bildningsplan för Dalarna med sikte på 
gemensam kultur och bildningsplan 2016 

g. Vi ska ha ett brett omvärldsperspektiv där vi aktivt 
söker kontakter och dialog för lärande och ut-
veckling i kommuner, regionen, nationellt och inter-
nationellt. Vi ska lära av andra och vi ska stärka 
folkhögskolans ställning 

Vi har påbörjat arbetet med Bildningsplanen genom att diskutera frågan på 
lärarmöte och ta fram ett antal inspelsfrågor. 
Flera lärare har genomfört studiebesök på andra folkhögskolor och deltagit i 
seminarier och konferenser för att lära av andra och stärka folkhögskolans 
ställning. Rektor deltar aktivt i samarbetet mellan Dalarnas folkhögskolor och i 
nationella konferensen och grupper för att stärka folkhögskolans ställning. 
Projektet Grön rehab innebär ett helt nytt samarbete mellan bildningen och 
sjukvården inom landstinget.  

Viktiga händelser under året 

Under sommaren visade det sig att Polishögskolan utan förvarning bestämt 
att man inte längre tar emot sökande från folkhögskolan. För studerande 
som satsat på flera års studier med studielån med målet att bli polis var det 
naturligtvis en katastrof. Vi har, liksom Folkbildningsrådet, påtalat det 
orimliga i hanteringen, men så här långt inte mött någon som helst 
förståelse från Rikspolisstyrelsen. 
Vi för diskussioner med Landstingsfastigheter och Landstingsservice om ett 
nytt hyresavtal där vi övergår till totalhyra. Det skulle innebära att vi kunde 
fokusera mer på utbildningen och mindre på fastigheten samt att 
landstingets skulle få ett starkare incitament för t ex energibesparingar. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 

Deltagarveckor/elevveckor helår 7545 7 707 6 629 6 532 

Antal sökande i förhållande till antal 
utbildningsplatser 

1,33 
1,69 1,54 1,73 

Andel studerande i allmänna kurser 71,5 66 % 67 % 77 % 
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Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 

Andelen som fullföljer sin utbildning 84 % 92 % 84 %  

Index kursutvärdering  71 68 69 

Antal nya kurser  5   

Starten av en ny filial i Ludvika har inneburit en kraftig ökning av antalet 
deltagarveckor och en ökad andel allmän kurs. Det är veckor som vi i 
mycket liten utsträckning kunnat få täckning för genom statsbidraget, utan 
som hittills finansierats genom anslagsökning från Landstinget. 
Förhoppningsvis kommer en utökning av volymen att ske under 2015.  
Söktrycket har sjunkit, dock inte värre än att vi kunnat fylla våra kurser. 
Förklaringen är dels den nya filialen där vi än så länge har relativt få 
sökande och dels troligen den ökade konkurrens vi fått efter Brunnsviks 
etablering i Borlänge. 

Framtiden 

Vi ser ett ökat tryck vad gäller utbildningar för invandrare. Hösten 2014 
kommer vi troligen att kunna starta en sex månaders språk- och 
samhällsintroduktion inom etableringsreformen i samverkan med 
Arbetsförmedlingen. Det projekt ”Språkläger på Fornby” som vi redovisade 
under våren var mycket lyckat. Nu väntar vi på hur man ifrån Borlänge 
kommun ser på en eventuell fortsättning.  
Även om det kan finnas en viss osäkerhet om hur stor den allmänna kursen 
i Borlänge kommer att vara, i och med Brunnsviks etablering, så ser vi en 
ökad verksamhet framför oss. Något som innebär ökat tryck på våra lokaler 
där vi riskerar att bli trångbodda. 
Flexibla lösningar med digital teknik kommer säkert att öka framöver. 
Fornby har en ledande roll då en av våra lärare har ett nationellt 
samordningsuppdrag för Dalarna-Gävleborg-Uppland. Vi kommer att arbeta 
med ny teknik och ny pedagogik både i våra befintliga kurser och i nya på 
distans. Vi har t ex diskuterat behovet av att kunna läsa engelska på distans 
för studerande med svenska som andraspråk. Många blir klara med de 
andra ämnena men behöver mer tid för engelskan, och har inte möjlighet att 
få mera studielån. 
Rehabiliteringskurser och Vardagsekonomi är andra ämnen där vi ser stora 
behov och kan utveckla verksamhet i samverkan med folkhögskolorna i 
Mora och Malung. 
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Ekonomiskt resultat 

Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 12 282 18 535 18 535 18 781 

Kostnader -19 501 -29 460 -29 460 -28 254 

varav personalkostnader -13 354 -21 404 -21 404 -19 610 

Verksamhetens resultat -7 218 -10 925 -10 925 -9 473 

Lanstingsbidrag 7 283 10 925 10 925 10 160 

Över-/underskott 65 0 0 687 

Investering 2014 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget 

A01 Årets investering 0 0 0 

 

Vi gjorde ett stort överskott i förhållande till budget 2013 men kommer inte 
att kunna upprepa det. Snarare riskerar vi att gå något minus. I ett 
personalärende har en anställd fått nya arbetsuppgifter inom 
Landstingsservice. Lönekostnaden belastar dock Fornby året ut. 

Personal 
31 Augusti 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 39,51 39,49 35,85 
 

Antal anställda 51 45 43 
 

        

 Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 
Januari - Juli Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Arbetad tid timmar, anställda 39 396 39 661 39 009 

- varav timanställda 773 830 661 
 

 

- varav arbete under 
jour/beredskap läkare 0 0 0 

- varav mertid/övertid samtlig 
personal 441 382 414 

       

 

Sjukfrånvaro -  
Januari - Augusti Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Sjukfrånvaro uttryckt i  
% av ordinarie arbetstid 7,5 3,7 3,6 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid 

0,8 1,1 0,8 

Vi har haft flera långa sjukskrivningar under året, men ingen av dem har varit 
arbetsplatsrelaterad. Eftersom fyra anställda också har varit föräldralediga längre perioder 
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så har det blivit många vikarier och pusslande för att få bemanningen att fungera. Det har 
inneburit en hel del stress, men tack vare bra samarbete och en god stämning i arbetslagen 
så har korttidssjukskrivningarna inte ökat. 
 
 
 
FORNBY FOLKHÖGSKOLA 
Per Erik Kaj 
Rektor 

 

Mora folkhögskola 

Måluppfyllelse 

Medborgarperspektivet  

Mora folkhögskola har under vårterminen 2014 bedrivit kursverksamheten 
för läsåret 2013-14 som består av det ordinarie utbudet av långa och korta 
kurser inkl. distanskurser och öppen verksamhet. En del av kursdeltagarna 
har även i år rekryterats nationellt och bott på skolans internat. 
Kursverksamheten bedrivs utifrån det statliga uppdragets fyra syften med 
folkbildningen samt utifrån huvudmannens visioner och målsättningar.  
Målsättningen att öka medborgarnas inflytande uppnås genom att förse 
medborgarna med kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bildning och 
självförtroendet att ta makten över sina liv samt att vilja och kunna delta och 
ha inflytande i samhället. Vi strävar ständigt efter att nå nya målgrupper som 
behöver folkbildningen genom att skapa förutsättningar och tillgänglighet för 
alla människor i vår verksamhet.  
 
Hittills under 2014 har vi genomfört och planerat tre nya kortkurser i samma 
anda och samma form, föreläsningsseriens, och som har nått och är 
avsedda att nå nya målgrupper. Syftet är att höja den allmänna 
bildningsnivån samt gynna folkhälsan i lokalsamhället: 1) Från Aristoteles till 
klimatkrisen, våren 2014; 2) Det goda samtalet – nedslag i existentiella 
frågor, hösten 2014; 3) Kura Skymning – samtal om människans plats i 
helhet, Skattungbyn hösten 2014.  
En ny distanskurs har startats under våren 2014, ”Permakulturdesign”. 
Kursen är baserad i Skattungbyfilialen där de fysiska träffarna äger rum.  
En ny typ av kortkurs har startats för hösten, hantverk på fredagar, som är 
tänkt att fånga upp kursdeltagare från bygden.  
Skolan deltar aktivt i två projekt som också vänder sig till och fångar upp 
nya målgrupper. 

1) Projektet ”Inkludera Mera”, paraplyprojekt med 32 folkhögskolor 
involverade genom FOLAC (folkhögskolornas internationella 
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organisation) och med medel från Allmänna Arvsfonden. Inom 
projektets ram har skolan anordnat och deltagit i en rad aktiviteter 
som syftar till ett mer inkluderande samhälle. I aktiviteterna har ingått 
evenemang, konsert, föreläsningar i samverkan med lokala aktörer 
från civilsamhället samt besök folkhögskolor emellan. Projektet 
startade under våren 2014 och kommer att fortsätta 2015 om medel 
för år 2 beviljas. 

2) Projektet ”Anpassad IT - en väg till digital delaktighet” är ett projekt 
som finansieras av Allmänna Arvsfonden och ägs av FUB och Mora 
folkhögskola. Folkhögskolan deltar med kursverksamhet för 
funktionshindrade och stödpersoner. Projektet startar under hösten 
2014 och avslutas 2016. 

Även i år har skolan bedrivit SMF-verksamhet för arbetslösa i samarbete 
med Arbetsförmedlingen. Kurserna finansieras av FBR i särskilt anslag.  
Skolan har ökat stödinsatserna för att ge bättre förutsättningar för 
människor med funktionshinder att studera på folkhögskolan. Insatserna 
avser rutiner för antagning, möjligheter till individuell studieplan, kurator, 
studievägledare samt utökade resurser i form av lärarassistans och 
stödperson. En del av insatserna finansieras fr o m i år med medel från 
SPSM. 
Skolan stödjer som samarbetspart projektet ”Kreativt bokbinderi” med Orsa 
grafikverkstad som projektägare. Projektet är en förstudie med syfte att 
undersöka möjligheterna att starta kursverksamhet i bokbinderi. Projektet 
pågår under 2014 och finansieras med medel från Kultur- och 
bildningsnämnden projektbidrag. 

Verksamhetsperspektivet 

87% av deltagarna på vårterminens långa kurser har fullföljt sina studier.  
Söktrycket till höstens långa kurser var 1,4 sökande per studieplats. I dessa 
ingår ej Skattungbykursen som har kursstart i januari.  

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Alla medarbetare har haft personliga dokumenterade utvecklingssamtal 
samt personliga utvecklingsmål.  
Verksamheten och det egna arbetet har utvärderats kollektivt i juni genom 
SWOT-analys. 
En del förändringar i personal och tjänster samt i organiseringen av arbetet 
har gjorts under året för att säkerställa resultat och god kvalitet i arbetet. 
Bl.a. har en föreståndare för kök och städ rekryterats och en person har fått 
uppdraget som processledare i utvecklingsarbete och schemaläggare för 
den pedagogiska verksamheten. Projektverksamheten innebär också 
förändringar i personalens arbetsuppgifter och nyrekryteringar.  
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Den pågående generationsväxlingen innebär pensionsavgångar, 
nedsättningar i tjänster i form av tjänstledigheter, samt utmaningen att säkra 
kompetensförsörjningen för framtiden. Som en lärande organisation satsar 
skolan mycket på kompetensutveckling av medarbetarna.  
En beskrivning av folkhögskolelärarnas uppdrag samt lönekriterier för 
uppdraget har tagits fram under våren och fastställts i samverkan.  
En av folkhögskolans målsättningar är effektiv och optimal användning av 
resurser, något som vi ständigt arbetar med i process. En ny budgetprocess 
sjösattes under hösten 2013 och kommer att utvärderas i samband med 
budgetarbetet för 2015. 

Förändringsperspektiv 

Förnyelsearbete kräver en organisation som är flexibel och kompetent att 
åstadkomma förändring och bära nya lösningar och projektverksamhet 
Satsningarna just nu har som mål skapandet av denna organisation, bl a 
genom förändringar som beskrivs under rubriken ”medarbetarperspektiv”. I 
själva verksamheten har det förra året på prov rekryterats kurator och 
studievägledare, två funktioner som permanentas i år. En person har fått 
uppdraget att arbeta med kulturverksamheten på skolan och mot 
allmänheten samt med frågor om elevdemokrati och inflytande. Flera 
utvecklingsprocesser är på gång i olika delar av verksamheten: baskursen, 
Skattungbyfilialen, kortkursverksamheten, skolans kök och servering, 
verksamhetens tillgänglighet, verksamhetens förankring i lokalsamhället 
samt demokrati och värdegrundsfrågor.  Ett annat viktigt område är den 
digitala utvecklingen. Vår skola har deltagit i folkbildningens regionala 
samråd och även haft en utbildnings- och inspirationsdag för alla pedagoger 
om Folkbildningsnätets pedagogiska resurser.  

Viktiga händelser under året 

Årets viktigaste händelse var projektet ”Inkludera Mera” som involverat våra 
kursdeltagare och personal i utåtriktade aktiviteter och möten med det civila 
samhällets aktörer samt med deltagare från andra folkhögskolor. 
Skeriolkören var projektets eldsjäl och förutom konserter lokalt på skolan 
och i utomhusevenemang har kören besökt Kista folkhögskola med körsång 
och workshop. I Mora fick vi besök av en grupp från Biskops-Arnö 
folkhögskola.  
Skolan har i år börjat synas i lokalsamhället genom att bidra med kultur, 
bildning och demokratiarbete för lokalbefolkningen. Förutom de traditionella 
öppna aktiviteterna har vi haft öppet hus samt deltagit i Faluns 
medeltidsmarknad. Våra kurser har haft utställningar och aktiviteter som 
vänt sig till allmänheten.  
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De förändringar som beslutats nationellt om en ny roll för folkbildningsrådet 
samt övertagande av medlemsuppdragen till medlemsorganisationerna 
kommer att påverka skolan på sikt men har hittills inte märkts i 
verksamheten. Detsamma gäller det nya folkbildningsmålet och 
erkännandet av folkhögskolan som en egen skolform. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 

Mora folkhögskola räknar med att fylla de deltagarveckor som tilldelats 
enligt statsbidraget samt uppfyller även i övrigt målen.  

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 

 
Deltagarveckor/elevveckor helår 

 
5777+635 

 
6463+635 

 
5 703+659 

 
5 836+647 

Antal sökande i förhållande till antal 
utbildningsplatser 

 
1,4 

 
1,2 

 
1,67 

 
1,54 

 
Andel studerande i allmänna kurser 

58%  
40% 

 
30,6% 

 
31% 

 
Andels som fullföljer sin utbildning 

87%  
88% 

 
85% 

 

 
Antal nya kurser 

6  
3 

  

Framtiden 

Mora folkhögskola är en folkhögskola i förändring. Förändringen är en 
naturlig konsekvens av att finnas med i en föränderlig värld. 
Förändringsarbetet följer dock inte alltid planen. Oförutsedda händelser i 
personalen eller i omvärlden kan påverka planeringen, påskynda eller 
fördröja olika processer. Att anpassa sig till målgruppernas behov och 
förutsättningar är dock kännetecknande för folkhögskolan, som är en 
skolform med stor frihet och flexibilitet att göra just detta. Utmaningen i en 
förändringsprocess är att kunna matcha de inre och yttre behoven, kraven 
från omvärlden och målgruppernas behov med den personalen, dess 
kompetenser och potential. I förändringsarbete ingår även utveckling av 
personalen både personligt och kompetensmässigt. I och med 
generationsväxlingen finns även behov av kompetensförsörjning och 
utmaningen att rekrytera och behålla nya medarbetare. 
Om folkhögskolan lyckas vara en flexibel och förändringsbenägen 
organisation med blicken riktad utåt, mot omvärlden och lokalsamhället, 
kommer folkhögskolan att vara en viktig aktör och en angelägen plats för 
möten och lärande både lokalt och på nationell plan. Mora folkhögskola har 
goda förutsättningar att vara detta. Skolans personal, anläggningar, den 
samlade kompetensen gör att skolan har stort potential som dock kräver ett 
mångsidigt utvecklingsarbete för att utnyttjas till fullo. Det innebär i sin tur att 
flera utvecklingsprocesser pågår samtidigt och på flera olika nivåer. En 
ytterligare utmaning är därför att kunna göra processerna transparenta och 
överskådliga så att personalen är delaktiga i processerna och inte ”utsatta 
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för ” dem. Det är personalen som ska genomföra förändringarna och verka i 
det nya. Dessutom krävs en god finansiering som kan förse skolan med de 
medel som behövs för att göra experimentell verksamhet, vända sig mot 
nya målgrupper och arbeta på nya sätt. Den största ekonomiska 
utmaningen torde vara den digitala utvecklingen som kräver en teknisk 
infrastruktur med stora kostnader involverade. Statsbidraget urholkas 
ständigt vilket innebär en reell minskning av våra resurser samtidigt som 
kostnader för personal, anläggningar och teknik ökar. Att få ihop denna 
ekvation är kanske den största utmaningen för framtiden.  
Å andra sidan har folkhögskolan en stor potential att verka för den regionala 
utvecklingen. Folkhögskolan bör få uppdrag från huvudmannen att 
genomföra riktad bildnings- kultur- och folkhälsoverksamhet samt intern 
utbildningsverksamhet för landstingets anställda. Folkhögskolan bör även, 
genom huvudmannens organisation, bli en samarbetspartner med 
Högskolan Dalarna i ett aktivt arbete mot social snedrekrytering och höjning 
av utbildningsnivån i länet.  
Vi ser det som positivt att en Kultur- och bildningsplan tas fram där 
folkhögskolan får ett tydligt uppdrag inom ramen för regionala strategiska 
målsättningar.  
Det är också positivt att folkhögskolan fr o m i år blir en erkänd skolform, 
parallellt med det formella utbildningssystemet.  Framtidsutsikterna är goda 
för att vi ska kunna utvidga vår verksamhet och få tillgång till bättre 
finansiering.  
När det gäller kompetensförsörjning är vi beroende av en politik som gynnar 
landsbygdsutveckling och som gör att kompetenta professionella människor 
väljer att bosätta sig och arbeta i Mora. Folkhögskolan ska vara en god 
arbetsgivare som lockar och behåller kompetens och bidrar till den lokala 
utvecklingen. 
Vi hoppas att folkhögskolorna ska få igenom sitt krav på ett lärarlyft för 
folkhögskolorna som skulle ge adekvat och välbehövd kompensutveckling 
till vår pedagogiska personal. Vi är även på kompetensutvecklingsfronten 
beroende av centrala politiska beslut när det gäller fördjupade kunskaper i 
folkbildningspedagogiska ämnen.  
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Ekonomiskt resultat 

Vi utgår ifrån att vi håller budgetramen.  
 
Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 9 804 15 420 15 420 15 673 

Kostnader -16 558 -25 930 -25 930 -25 846 

varav personalkostnader -10 833 -16 960 -16 960 -16 474 

Verksamhetens resultat -6 754 -10 505 -10 505 -10 174 

Lanstingsbidrag 7 003 10 505 10 505 10 230 

Över-/underskott 249 0 0 56 
 

  

Investering 2014 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget 

A01 Årets investering  0 0 0 
 

 

 

Personal 

Antalet anställda är något högre i år, dock ej den sammanlagda arbetade 
tiden. Vi har haft tjänstledigheter av olika typer samt allvarliga sjukdomsfall 
som orsakat lång tids sjukfrånvaro. Samtliga sjukskrivna är tillbaka till 
arbetet i olika omfattning och med vissa anpassningar i arbetsuppgifter. Pga 
av sjukskrivningar har det uppstått situationer som behövt lösas med 
vikarier och timvikariat, därav den något högre siffan på timanställning. 
Däremot har vi arbetat medvetet med att undvika fyllnadstid genom 
schemaläggning.  
 
31 Augusti 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 33,98 32,80 33,85 
 

Antal anställda 41 37 39 
 

        

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 
 

        

Januari - Juli Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Arbetad tid timmar, anställda 34 360 36 400 36 509 

- varav timanställda 429 357 419 
 

- varav arbete under 
jour/beredskap läkare 0 0 0 

- varav mertid/övertid samtlig 
personal 450 542 673 
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Sjukfrånvaro -  
Januari - Augusti Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Sjukfrånvaro uttryckt i  
% av ordinarie arbetstid 7,6 3,0 2,9 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid 

1,6 2,0 1,8 

 

 
 
Eva Avgerinou 
Rektor 
Mora folkhögskola 

Malungs folkhögskola 

Måluppfyllelse 

Medborgarperspektivet 

Malungs Folkhögskola är en landsbygdsfolkhögskola med internat som 
även tar emot externatstuderande. Malungs folkhögskola verkar för att 
genom folkbildning göra lärande, kulturella uttrycksformer och 
naturupplevelser tillgängliga för alla, oavsett kön, etnicitet, funktionshinder, 
sexuell läggning, ålder, utbildning eller social bakgrund. Här möts människor 
med vitt skilda erfarenheter och bakgrunder vilket skapar en tillåtande och 
dynamisk miljö 
 
Skolan strävar efter lokal förankring i Västerdalalarna men behöver även 
vara angelägen för studerande från andra delar av länet/landet/världen. 
Genom att hålla en god kvalitet på våra särskilda kurser, folkmusik och fjäll/ 
vildmark upprätthåller vi kompetens och uppfattas som en attraktiv skola 
med gott rykte hos profilkursernas målgrupper. Till vår allmänna kurs 
rekryterar vi i högre grad deltagare från närområdet, men profilerna på 
kursen lockar även deltagare utifrån. 
 
Skolan fortsätter samverka med det lokala samhället och är lyhörd för 
behov. Exempel på detta är att vi under året har vi tagit emot fler 
studerande som bor i närområdet och har svenska som andraspråk.  Skolan 
är och vill vara en resurs i det lokala kulturlivet. Därför har vi genomfört och 
medverkat i kulturarrangemang tillsammans med olika lokala aktörer. 
 
Vårt utbud förändras ständigt för att möta människors behov. Vi erbjuder, 
förutom längre kurser, kortare kurser, deltidsstudier och föreläsningar som 
kommer kringboende till del och ökar bildningsutbudet i området. Skolan 
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erbjuder även distanskurser vilket gör det möjligt för deltagare som av olika 
anledningar inte kan delta på plats tillgång till bildning. 
 
Folkhögskolan arbetar för att nå ut till breda målgrupper men arbetar särskilt 
med att fånga upp de människor som har störst behov av folkbildning.  
 
Skolan anpassar kontinuerligt verksamhetsformer och innehåll till nya 
målgrupper och deras bildningsbehov och förutsättningar. Under året har vi 
utvecklat nya distanskurser och inlett ett utvecklingsarbete för våra 
profilkurser.  
 
Demokratiutveckling och medborgarbildning är centrala aspekter i 
folkbildningsarbetet. Folkhögskolan tillhandahåller och utvecklar verktyg för 
folkligt inflytande och delaktighet och för ett aktivt medborgarskap. Detta 
görs både indirekt genom den bildning som kursverksamheten ger och 
direkt genom formerna för studerandeinflytande som ger träning i 
medborgerligt ansvar och delaktighet.  

Verksamhetsperspektivet 

Folkhögskolans profilområden är kultur och natur ur ett folkligt och bildande 
perspektiv. Våra profiler genomsyrar all verksamhet. Skolans verksamhet 
bidrar till att bevara, odla och utveckla intresset för ett levande kulturarv, 
natur, hälsa och friluftsliv. Under året har vi fortsatt utveckla och förnya vårt 
kursutbud och vår marknadsföring. 
 
Malungs folkhögskola är ett lokalt centrum för bildnings- och 
kulturverksamhet för alla boende i Malung och Västerdalarna och har en 
stark anknytning till lokalsamhällets behov av bildning, demokrati och 
utveckling. Detta innebär både kurser som utgår ifrån lokala behov, som IT 
för seniorer och hantverk och olika arrangemang öppna för allmänheten, 
t.ex. föreläsningar, konserter, utställningar.  
 
Skolan arbetar med det europeiska och internationella perspektivet och 
strävar efter att vara en mångkulturell mötesplats. Vi genomför varje 
sommar en tre veckorskurs med ett 40-tal deltagare från hela världen, vi 
erbjuder friplatser för stipendiater. 
 
Malungs folkhögskola verkar för ökad digital delaktighet genom 
kursverksamhet som dels består av nätbaserade distanskurser och dels av 
IT-kurser för seniorer.  
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Vi lägger stor vikt vid deltagarinflytande både på kurserna och för skolan i 
stort. Kvalitetsutvärderingar pekar på mycket nöjda deltagare vad gäller 
såväl innehåll i och kvalitét i verksamheten som påverkansmöjligheter. Kritik 
finns dock vad gäller lokalerna och standarden på boendet.  
 
Folkhögskolan har under 2014 genomfört/ slutfört följande långa kurser : 
 
Särskilda långa kurser 
Fjäll- och vildmarksledarkurs 1-årig 
Fjäll- och vildmarksledarkurs fördjupning 1 termin 
Fiolkurs 1-årig 
Viskurs 1 termin 
Smideskurs 6 veckor 
Funkiskurs 1-årig 
Internationell kurs i svenska i samverkan med Svenska institutet  3 veckor 
 
Distanskurser 
Lev billigt må bra (vardagsekonomi) 
Ekonomi 
Samhällskunskap 
Dans 
Fiol 
 
Allmän kurs 
De studerande på allmän kurs har möjlighet att två dagar i veckan arbeta 
praktiskt inom profilerna: 
 

 Musik  (från HT 2014 Musik& Film) 

 Hantverk (med betoning på den lokala hantverkstraditionen) 

 Längdåkning och löpning 

 Från hösten 2014 erbjuder vi även möjlighet för deltagare med 
svenska som andraspråk att läsa extra svenska under profildagarna 

 
Utöver detta genomförs kortkurser och öppna arrangemang dessa kommer 
att redovisas i verksamhetsberättelsen för helåret 

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Folkhögskolan är en lärande organisation. Malungs Folkhögskola strävar 
efter att detta ska märkas i vår arbetsvardag och främja medarbetarnas 
utveckling. Demokratiska former för inflytande genom transparens och insyn 
i beslutsfattandet garanteras genom samverkansprocessen.  
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Efter genomförd personalutvärdering konstateras att Malungs folkhögskola 
fortsätter att vara en trivsam och utvecklande arbetsplats för personalen. En 
av skolans styrkor är dess professionella, kompetenta och engagerade 
medarbetare. Gott bemötande och tydlig kommunikation gentemot 
studerande, gäster och kollegor fortsätter att vara en av skolans styrkor 
enligt deltagarutvärderingarna.  
 
Verksamhetsmål för skolan har processats av hela personalgruppen. 
Verksamhetsmålen har brutits ned till arbetslagsmål som ska ligga till grund 
för individuella mål för alla medarbetare. Vi strävar i vardagen och i våra 
målsättningar efter en hållbar organisation som utnyttjar resurserna effektivt. 
 
Flera fortbildningsinsatser har genomförts, både individuellt och i grupp. 
Utvecklingssamtal genomförs med samtliga medarbetare. Friskvårds- och 
kulturinsatser erbjuds regelbundet till all personal.  

Förändringsperspektiv 

Vår höga volym gör att vi i dagsläget inte har möjlighet att starta upp helt 
nya verksamheter, utöver kortkurser och öppen verksamhet, utan att ta bort 
eller minska befintlig verksamhet. 
 
Vi har under läsåret 2014-15 genomfört ett förnyelsearbete av 
folkmusikkurserna för att bättre möte deltagarnas behov. På allmän kurs har 
vi genomfört ett arbete för att förnya musikprofilen som nu heter musik & 
film, och stärkt upp undervisningen i svenska som andraspråk för att bättre 
kunna möta behovet hos nyanlända. 

Viktiga händelser under året 

Söktrycket har ökat, framförallt på allmän kurs. Vi har delvis lyckats möta 
behovet genom överproduktion av deltagarveckor. Under året har vi inlett en 
fördjupad process i syfte att öka målstyrningen. Vi har inlett en dialog med 
Landstingsfastigheter om en eventuell övergång till varmhyra.  

Verksamhetens omfattning och innehåll 

Antalet deltagarveckor förväntas öka. Andelen studerande på allmän kurs 
går upp från 22 till 28 procent. 
 

Nyckeltal 2014 
(prognos) 

2013 2012 2011 

Deltagarveckor/elevveckor helår  
5 016 

 
4 628 
 

 
5 085 

 
4 347 

Antal sökande i förhållande till antal 
utbildningsplatser 

1,25 1,1 1,9 1,5 
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Framtiden 

Verksamheten på Malungs Folkhögskola är stabil och vi arbetar, som 
framkommit av tidigare avsnitt, kontinuerligt med anpassa den till 
omvärldens behov. Vi ser ett ökat söktryck på allmän kurs och kommer 
eventuellt behöva omfördelda resurser för att möta behovet.  
 
Det finns ett stort behov av lokalanpassning och renovering av fastigheter. 
Vi för en dialog med Landstingsfastigheter kring en övergång till varmhyra 
där de tar ett större ansvar för driften. Fördelar och nackdelar med ett 
sådant system övervägs. 
 
Internaten är i behov av upprustning och lokalerna har en dålig tillgänglighet 
för funktionshindrade. 

Ekonomiskt resultat 

Trots fler deltagare ser vi fortsatt minskade internatintäkter, vilket är ett 
problem. Övriga intäkter följer eller är något högre än budgeterat. På 
kostnadssidan följer vi budget.  
 
Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 8 497 12 823 12 823 13 304 

Kostnader -13 224 -20 188 -20 188 -20 593 

varav personalkostnader -9 026 -13 603 -13 603 -14 029 

Verksamhetens resultat -4 728 -7 365 -7 365 -7 288 

Landstingsbidrag 4 910 7 365 7 365 7 180 

Över-/underskott 182 0 0 -108 
 

  

Investering 2014 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget 

A01 Årets investering -51 0 0 
 

 

                                            
    

 

 
Andel studerande i allmänna kurser 

 
28 % 

 
22,2 % 

 
21,3% 

 
26 % 

 
Andelen som fullföljer sin utbildning 

 
99 % 

 
99 % 

 
99 % 

 

 
Index kursutvärdering 

 
Slutförs i dec 

 
93,8% 

  

Antal nya kurser1  
4 

 
13 
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Personal 

Antalet faktiska årsarbetare har ökat, framförallt genom 
lönebidragsanställningar. Vi har genomfört en schemaförändring för 
servicepersonalen som innebär minskad mertid/ övertid. Personal som 
arbetat deltid har under året erbjudits och accepterat heltid i samband med 
pensionsavgångar vilket minskat antalet anställda. Kortidssjukfrånvaron har 
minskat men två medarbetare är långtidssjukskrivna. 
 
31 Augusti 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 28,43 26,49 25,56 
 

Antal anställda 39 41 35 
 

        

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 
 

        

Januari - Juli Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Arbetad tid timmar, anställda 30 190 29 961 30 259 

- varav timanställda 745 839 816 
 

- varav arbete under 
jour/beredskap läkare 0 0 0 

- varav mertid/övertid samtlig 
personal 460 708 623 

 

        

Sjukfrånvaro -  
Januari - Augusti Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Sjukfrånvaro uttryckt i  
% av ordinarie arbetstid 5,4 6,3 3,4 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid 

1,2 1,4 1,2 

 

 
 
Birgitta Berg 
Rektor 
Malungs folkhögskola 
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Musikkonservatoriet 

Musikkonservatoriet bedriver riksrekryterande spetsutbildning i musik samt 
kompletterande utbildning i musik. Årets sökande till gymnasiet uppgick till 
1,1 per plats vilket är fler än förra året. Till gymnasieutbildningen antogs 20 
personer men p g a omval till andra utbildningar etc återfinns i skrivande 
stund 9 elever på åk 1.  
 
Till den kompletterande utbildningen sökte 2,04 per plats. Vid terminsstart 
fanns det 18 studeranden på plats. I skrivande stund finns det 19 inne med 
troligtvis ytterligare en på ingång. För studier på KU-musik tas en 
terminsavgift om 5.000 kr ut, den kan ha en viss påverkan på hur många 
som väljer att studera vid skolan. Hur terminsavgiften påverkar den 
studerandes förutsättningar ska utredas under året. 
 
Skolan arbetar aktivt för att öka antalet sökande. Statistik från SCB visar att 
antal 16 åringar i riket 1 november 2013 var 22% färre än jämfört med 2007. 
År 2017 vänder det igen för att sakta öka med ca 8% till år 2021 jämfört 
med 2013. Vid skolstart ringde även musikhögskolor till Musikkonservatoriet 
för att efterfråga studeranden. Samma trend finns i hela landet. Fler 
musikutbildningar har också startat i Sverige de senaste åren och 
konkurrensen har ökat. Vänersborg tillkom för några år sedan och en 
utbildning i Skåne har ansökt om att få driva spetsutbildning i musik.  

Måluppfyllelse 

I juni genomfördes den årliga elevenkäten till skolans elever. En djupare 
kvalitetsredovisning kommer att presenteras nämnden i oktober. Nedan 
följer beskrivning av de mål som återfinns i förvaltningens styrkort. 

Medborgarperspektivet  

Vid Musikkonservatoriet finns det en marknadsgrupp där elever arbetar 
tillsammans med lärarna, bl a för att utveckla skolans marknadsföring. 
Skolan vill ta tillvara ungdomarnas kunskaper i hur ungdomar använder 
internet för kommunikation. Exempelvis har generationerna olika syn på 
Facebook. Att jobba med elevernas inflytande och delaktighet i utvecklingen 
av skolans känns viktigare och viktigare då elevkullarna minskat och 
konkurrensen ökat. De allra flesta elever som går på skolan uppger i 
elevenkäten att de utbildningen motsvarar deras förväntningar och de kan 
tänka sig att rekommendera Musikkonservatoriet till vänner och bekanta. De 
uppger också att de lär sig mycket på Musikkonservatoriet och de allra 
flesta mår bra och känner sig harmonisk i sin studiesituation. De studerande 
uppger också att det finns bra vägar för att uttrycka deras åsikter på skolan 
och de flesta tycker också att skolan tar hänsyn till deras åsikter.   
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I samband med inspektionen från MYH gjordes en enkät bland eleverna 
som snittade 5,4 på en sexgradig skala där sex var toppbetyg och ett var 
botten. 
En av sångeleverna engagerades för andra året i rad av Confidensen i 
Stockholm för att medverka i en professionell operauppsättning. Hon har nu 
antagits till det Konglige Musikkonservatoriet i Köpenhamn som är en 
musikhögskola. 
 
De flesta elever och studeranden vid Musikkonservatoriet som sökte vidare 
till fortsatta studier antogs. 

Verksamhetsperspektivet 

Musikkonservatoriet ska fortsätta ge eleverna redskap för att kunna studera 
på högre utbildningar samt arbeta för att öka antalet sökande. Detta ska ske 
genom kontinuitet – liten omsättning- i lärarkåren, gemensamma mål i 
lärarkårer, att skolan ska behålla sitt grundmurade rykte samt värna om 
riksrekryteringens betydelse.  
 
I september har ansökan om att överföra den kompletterande utbildningen 
till Konst- och kulturutbildningar att lämnats in till Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH). Utbildningen är fortsatt tänkt att drivas med Musik i 
Dalarna som huvudman. I september lämnade också Musikkonservatoriet 
svar till MYH om den tillsyn som de gjorde av den kompletterande 
utbildningen under våren.  
 
Under våren/hösten inlämnades ansökan om särskild variant och 
riksrekryterande estestisk spetsutbildning. I september kom Skolverkets 
beslut om att godkännande för 60 platser med en interkommunal ersättning 
om 159 942 kronor. Utbildningen börjar från läsåret 2015/2016 och gäller 
fyra antagningsomgångar. 

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Arbetet och stämningen på skolan är mycket positiv och sjukfrånvaron låg. 
 
Frågan om lärarlegitimation har, förutom att vara en skolpolitisk fråga, blivit 
en arbetsrättslig fråga angående de anställda som inte har behörig 
utbildning för lärarlegitimation. Diskussion i frågan har inletts med 
Utbildningsdepartementet. Frågan måste lösas inom den närmaste tiden.    
 
Innan sommaren kom Utbildningsdepartementets beslut om avslå den av 
Musikkonservatoriet och Falu kommun inlämnade ansökan om att 
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överlämna undervisning inom skolväsendet på entreprenad till Falu 
kommun. Enligt beslutet kan avtal slutas enbart med enskild fysisk eller 
juridisk person och en kommun kan därför inte bedriva undervisning inom 
skolväsendet på entreprenad. Musikkonservatoriet har därför anställt lärare i 
franska och tyska till höstterminen. 
 Förändringsperspektiv 
Musikkonservatoriet är satt i ständig förändring och arbetar hårt med att 
söka nya utbildningsformer etc allt efter omvärldens förändringar. Det är 
också tydligt att skolan måste ändra sitt förhållningssätt till 
rekryteringsmetoder för att nå ungdomar. Den tillsatta Framtidsgruppen 
kommer att särskilt uppmärksamma detta under den närmste framtiden. För 
att jobba med hemsida och andra sociala medier kommer samarbete sökas 
med andra då skolan för närvarande saknar fördjupad kompetens inom det 
området. 

Några viktiga händelser under året 

Många viktiga händelser har redan beskrivits under respektive målområde. 
Glädjande för både elever och skolan är det stipendieregn som vid 
skolavslutningen föll över konservatorieelever. Totalt fick tio stipendiater 
dela på över 100.000 kr i stipendier från Alfvenfonden, Carin Malmlöf–
Forsslings stipendiefond samt från J. August Bergmans donationsfond. 
 
Musikkonservatoriet har ett fantastiskt samarbete med Dalasinfoniettan bl a 
genom Vinterfest men också med andra konserter. Musikkonservatoriet 
medverkade vid Falu rödfärgs 250 års jubileum i Falu Gruva. En magisk 
afton värd att minnas trots hällregn. Samarbetet med Dalasinfoniettan 
fortsätter att utvecklas under 2015.  
 
Liksom tidigare år samarbetar Musikkonservatoriet med Gotlands 
Tonsättarskola samt deltar i festivalen Ljudvågor.  
 
I samarbete med kammarmusikföreningen Spelrum gav konservatoriets 
elever en konsert med de verk som sedan framfördes under festivalen 
Ljudvågor på Gotland. 
 
Skolans stråkorkester medverkade i serien ”Unga på slottet” på Stockholms 
slott den 20 januari. 
 
Konservatoriets klassiska sångare genomförde ett operaprojekt under 
ledning av Per-Erik Öhrn, operaregisör. Föreställningen gavs som offentlig 
konsert samt som skolkonsert på Kristinegymnasiet, 
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Gävle Symfoniorkester framförde vid en offentlig konsert under våren, verk 
komponerade av Musikkonservatoriets kompositionselever. 
 
Samarbetet med Falu Gruva har befästs och skolan förlägger fyra 
kammarmusikkonserter per läsår i kyrksalen i gruvmuseet. 
 
De regelbundna och uppskattade konserterna på Daljunkaregården har 
givits även under vårterminen. 
 
Skolan besöktes under två dagar av Lisbeth Vecci som är specialist på 
ergonomi för musiker. Ett mycket uppskattat besök. Planer finns att inbjuda 
Lisbeth igen, men lite tidigare under läsåret. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 

Det verksamhetsmått som främst används inom utbildning är antalet 
elevveckor. De sjunkande veckorna jämfört med föregående år beror främst 
på att det är så få elever inne på åk 1. Vid gymnasieskolan var det fler som 
sökte till hösten utbildning än tidigare år. Men jämfört med tidigare toppår 
med nästan tre gånger så många sökande som platser är det få. Förklaring 
är dels minskande elevkullar men också på ökande konkurrens med fler 
utbildningar i Sverige. De kommunala musikskolornas förändrade och 
breddade uppdrag genom att de gjorts om till kulturskolor har medfört en 
reell sänkning av de resurser som tillfaller musiken. Resultatet visar sig i 
sämre sökandeunderlag till högre musikutbildningar. 
 

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 

 
Elevveckor 

 
2 970 

 
3 064 

 
3 048 

 
2 996 

Antal sökande i förhållande till antal 
utbildningsplatser 

Gy 1,1 
KU 2,04 

Gy 0,97 
KU 2,37 

Gy 1,75 
KU 3,9 

Gy 2,0 
KU 3,5 

Andelen studerande som fullföljer 
sin utbildning ska vara minst 85% 

Gy 74% 
KU 100% 

Gy 78% 
KU 100% 

Gy 80% 
KU 100% 

Gy 100% 
KU 100% 

     

 
Av de 23 gymnasieelever som gick åk tre under vårterminen går fem elever 
ett extra år på skolan 2014/15. 17 har avslutat utbildningen med fullständigt 
betyg. 1 elev har enstaka ämnen kvar att avsluta innan slutbetyg.  
 
Vid KU avslutade 16 stycken av 23 studeranden utbildningen i våras och sju 
valde att fortsätta ett år till under 2014/15. 

Framtiden 

I den situation som uppstått med färre sökande till konstnärliga utbildningar 
samtidigt som utbildningarna blivit fler finns risk att kvaliteten urholkas i ett 
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nationellt perspektiv. I en sådan situation blir högkvalitetsutbildningen vid 
Musikkonservatoriet Falun än viktigare för att ge specialintresserade 
ungdomar en möjlighet att välja musiken som yrke. Likaså behövs 
utbildningen för att förse våra högskolor med studenter som är förberedda 
för att klara studierna. 

Ekonomiskt resultat 

Trots omställningar för att möta föregående års underskott prognostiserar 
Musikkonservatoriet att gå med underskott även för 2014. Det är främst på 
grund av minskad interkommunal ersättning och statsbidrag.  
 
Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 7 117 10 101 11 075 10 726 

Kostnader -9 438 -14 301 -14 175 -15 116 

varav personalkostnader -6 251 -9 720 -9 720 -9 691 

Verksamhetens resultat -2 321 -4 200 -3 100 -4 390 

Lanstingsbidrag 2 067 3 100 3 100 2 720 

Över-/underskott -254 -1 100 0 -1 670 
 

  

Investering 2014 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget 

A01 Årets investering 0 0 0 
 

 

 

Personal 

 
31 Augusti 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 14,20 15,80 13,96 
 

Antal anställda 18 20 19 
 

    

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 
 

    

Januari - Juli Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Arbetad tid timmar, anställda 14 820 14 475 12 483 

- varav timanställda 0 0 0 
 

- varav arbete under 
jour/beredskap läkare 0 16 0 

- varav mertid/övertid samtlig 
personal 0 108 16 
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Sjukfrånvaro -  
Januari - Augusti Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Sjukfrånvaro uttryckt i  
% av ordinarie arbetstid 1,7 1,1 2,5 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid 

0,9 1,1 1,2 

 

 
Jämfört med motsvarande period föregående år arbetar färre personer vid 
skolan. Sjukskrivningstalen är fortsatt låg. 
 
 
 
Gabriel Lindborg 
Rektor 
Musikkonservatoriet 

 

Film i Dalarna 

Måluppfyllelse 

Medborgarperspektivet  

Kultur på barn och ungas villkor 
Film i Dalarna (FiD) arbetar aktivt för att barn och unga i länet ska ges 
tillgång till digitala verktyg för eget skapande. Vi har bl.a arrangerat 
workshops för lärare ”Filma med Ipad” i Falun och Leksand, samt planerat 
och genomfört Skapande skola-projekt med barn och lärare i Leksands- 
Malung/Sälens- och Falu kommun. 
 
Ett aktivt kulturliv och kultur där vi bor 
Filmfestivalen Nitra arrangerades under våren i samarbete med 3 av länets 
kommuner, där FiD lyfter fram regionalt producerad dokumentärfilm för 
visning på den lokala biografen. 
FiD utvecklar Anoda barnbildscenter tillsammans med Scen Dans Konst 
och de 5 kommuner- noder- som hittills ingår i projektet.  
 
Kulturskaparna kan bo och verka i Dalarna 
När produktionsbolag väljer Dalarna som inspelningsplats för långfilm och 
TV-drama gynnas det lokala filmlivet. FiD har bidragit till att två långfilmer 
inspelade i Dalarna har haft premiär i år (Hallå, Hallå och Losers), samt att 
ytterligare en långfilm till stor del spelats in i länet (Vitt skräp).  
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Verksamhetsperspektivet 

Film i Dalarna strävar efter att ha verksamhet i samtliga av länets 
kommuner och arbetar för en jämnare könsfördelning bland filmarbetare. 
Film i Dalarnas framgångsfaktorer är en i länet starkt förankrad 
filmverksamhet ”utan väggar” som når medborgarna. 
FiD:s filmfestivaler når alla åldersgrupper med fokus på barn och unga. 
Samarbetet med biografer och visningsorganisationer bidrar till att sprida 
regionalt producerad kort- och dokumentärfilm till hela länet. 
 
ProdUSE - är en satsning för att stärka kvinnors filmskapande och bygga 
nätverk mellan kvinnliga filmare i Dalarna med likasinnade runt om i landet. I 
år har fokus varit på producentrollen. 
 
FiD har initierat en stor enkätundersökning bland länets gymnasieungdomar 
om deras syn på kultur i allmänhet och film i synnerhet. Längtan efter att få 
se mer film, skapa film samt att vara delaktig i en film ligger högt bland 
eleverna, när siffrorna på antalet besvarade enkäter snart nått 1000 st. 

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Under våren har FiD arbetat med att göra verksamheten mer transparent.  
FiD arbetar ofta under projektliknande former och det är viktigt att planera, 

stämma 
av och tidsbestämma alla uppgifter, så att medarbetarna ges möjlighet att 

avsluta 
och utvärdera de olika verksamheterna.  
Medarbetarna har definierat kärnområden och verksamhet som ligger 

utanför det 
egna arbetsområdet. Detta för att undvika stress och oönskad 

arbetsbelastning.  
 
FiD har genomgått en miljörevision där miljöombud och chef tillsammans  
med landstingets miljöansvarige, dokumenterat FiD:s miljöarbete. 

Förändringsperspektiv 

FiD utvecklar och förnyar sin webbplattform under året. En väg in till Film i 
Dalarnas många hemsidor och ett gemensamt gränssnitt för hela webben. 
Inspirerande och lättillgänglig information i både text, bild och film. 
 
Projektet Anoda är ett samarbete mellan Scen Dans Konst, Film i Dalarna 
och i nuläget fem s.k. noder i fem kommuner. Fokus läggs på mobila, 
flexibla och digitala lösningar i ett nodsystem. Det möjliggör hela Dalarnas 
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medverkan, där man skapar mötesplatser för barn och unga att utveckla 
tankar, ideér och färdigheter. 

Viktiga händelser under året 

Galapremiären på Maria Bloms ”Hallå, hallå” i februari markerade slutet på 
en lång resa som FiD varit med på. Filmen fick stort medialt genomslag och 
ett fint mottagande av kritikerkåren. Under våren har också Förstudien 
Filmregion Dalarna presenterats för inbjudna företrädare för Dalarnas 
kommuner. 
 
Enkätundersökningen som FiD initierat och som fortfarande pågår når ut till 
ungdomarna (gymnasieeleverna) i länet och tar bland annat reda på vad de 
önskar sig mer av inom kulturen samt deras fritidsintressen. Längtan efter 
att få se mer film, skapa film samt att vara delaktig i en film ligger högt bland 
eleverna när siffrorna på antalet besvarade enkäter snart når 1000 st. 
 
Existentiell Filmfestival har fått en nystart efter ett års uppehåll. Festivalen 
med filmsamtalet i fokus, är ett samarbete mellan bl.a Högskolan Dalarna 
och FiD. Temat för årets festival var Lyckliga slut? där bl.a. ”Återträffen" av 
Anna Odell diskuterades tillsammans med regissör och inbjudna gäster. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 

 

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 

Antal kommuner där aktiviteter 
bedrivits 

11  
15 

 
14 

 
11 

Antal kommuner där aktiviteter för 
barn- och ungdom bedrivits 

4  
7 

 
11 

 
6 

Tekniklån 235 736 1 027 531 

 - varav växthusprojekt  423 452 36 

Tekniklån/artiklar 250 385 674 348 

Tekniklån/tillfällen 63 97 140  

Produktionsstöd     

- Dokumentär/spelfilm 23 25 23 27 

- Kortfilm  3 7 10 

- Växthus 17 12 23 22 
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Framtiden 

FiD arbetar för att utveckla webben för att nå ut till alla målgrupper i länet. I 
dagsläget har FiD 5 hemsidor att hantera. Samordning och enklare 
hantering är viktigt för att alla medarbetare ska kunna administrera Film i 
Dalarnas olika webplatser. 
 
Antalet unga filmare som söker stöd för sina första projekt s.k. 
växthusfilmare har minskat de senaste åren. FiD vill verka för att i högre 
grad uppmuntra filmintresserade barn och unga i ett tidigt skede.  
Genom att marknadsföra FiD som resurscentrum, arrangera filmläger, 
filmfestivaler och andra riktade insatser, ökar förutsättningarna för att länet 
får fler unga filmskapare. 
 
Filmregion Dalarna är en förstudie som undersöker förutsättningarna för en 
regelbunden filmproduktion i länet. Arbetet har påbörjats och flera 
kommuner är intresserade. FiD vill verka för att Dalarna ska växa som 
filmlän, något som genererar arbetstillfällen och stimulerar näringslivet. 

Ekonomiskt resultat 

FiD:s verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Samarbeten och 
samfinansiering med andra verksamheter inom Länets kulturinstitutioner, 
kommuner och andra regioner i Sverige, bidrar till ett optimalt användande 
av de ekonomiska resurserna. Externa medel söks kontinuerligt till 
filmkulturella projekt och arrangemang, samt till mer näringsinriktade 
satsningar. 
 
Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 1 071 1 464 1 556 2 693 

Kostnader -3 241 -4 524 -4 616 -5 791 

varav personalkostnader -1 788 -2 616 -2 616 -2 530 

Verksamhetens resultat -2 171 -3 060 -3 060 -3 098 

Lanstingsbidrag 2 040 3 060 3 060 2 970 

Över-/underskott -131 0 0 -128 
 

 

 

Personal 

En av personalen har återgått i heltidstjänst från juli månad efter en tids 
sjukfrånvaro. En medarbetare är tjänstledig på halvtid under hösten för 
annat arbete och ersättare har anställts.  
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En medarbetare är tjänstledig på heltid för studier och en ersättare har 
anställts på halvtid. 
 
Verksamhetschefen är sjukskriven fr.o.m. 1 juli. Stefan Ek går in som tf. 
under sjukfrånvaron. En person anställs på deltid för att avlasta tf. och en 
person går in som konsult för att hantera dokumentärfilmstödet, något som 
verksamhetschefen ansvarat för under våren. 
 
 
 
Stefan Ek 
Tf verksamhetschef 
Film i Dalarna  
 

Länsbibliotek Dalarna 

Måluppfyllelse 

Länsbiblioteket ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet 
när det gäller länets folkbibliotek. Länsbiblioteket uppfyller detta genom att 
arbeta aktivt med biblioteksutveckling i tillsammans med alla länets 
kommuner. Genom det arbetet bidrar länsbiblioteket även till att uppfylla 
kulturplanens mål om att utveckla dialogen med Dalarnas kommuner. 
Länsbiblioteket bidrar till att uppfylla prioriteringarna av barn och unga 
genom att arbeta aktivt för verksamhetsutveckling av bibliotekens barn- och 
ungdomsverksamhet.  

Medborgarperspektivet  

Länsbibliotekets verksamhet vänder sig till övervägande del inte direkt till 
medborgarna, utan i första hand till de kommunala biblioteken som är de 
som möter medborgarna direkt. Kommunikation med kommunbiblioteken 
sker bland annat genom regelbundna möten med länets bibliotekschefer för 
förankring och gemensam planering. Omvärldsbevakning sprids genom 
dialog, nyhetsbrev och genom sociala medier. 
 
Läsfrestivalen är en utvärderad aktivitet som bidrar till att uppfylla målet 
Kultur på barns och ungas villkor samt Kultur där vi bor. Läsfrestivalen 
arrangerades 24 maj i Falun i samarbete mellan Länsbibliotek Dalarna, Falu 
kommun och Borlänge bibliotek. Flera regionala aktörer stöttade festivalen, 
bland andra Musik i Dalarna och Scen Dans Konst enheten. Festivalen 
genomfördes för fjärde gången och fokuserade detta år särskilt på barn med 
annat modersmål än svenska. Genom samarbete med NBV etablerades 
kontakt med Somaliska föreningen i Falun och även med Gemensamma 
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krafter i Borlänge, vilket gjorde att många somaliska och arabiska familjer 
hittade till stadsbiblioteket och Fisktorget i Falun denna soliga lördag. 
Samarbetet bidrog till att vi som arrangörer lättare kunde nå ut med 
information om festivalen till målgrupper med annat modersmål än svenska.  
Affischer trycktes på målgruppernas eget språk vilka sedan spreds vidare 
via våra nya kontakter och kanaler. Språkvärdar fanns tillgängliga under 
festivaldagen för att översatta och tolka för både barn och vuxna om så 
behövdes. Vad gäller delaktighetsperspektivet involverades några av våra 
nya svenskar i det praktiska arbetet under själva festivaldagen och på så 
sätt skapades tillfällen för naturliga möten. Dessa nya kanaler och 
kontaktvägar är ovärderliga för länsbibliotekets vidare arbete vad gäller 
integrationsaspekten som helhet.  

Verksamhetsperspektivet 

Länsbiblioteket bidrar till att uppfylla kulturplanens mål Kulturen finns 
tillgänglig för alla bland annat genom följande aktiviteter och insatser. 
Insatserna bidrar även till att uppfylla målet Länsbiblioteket är en aktiv och 
drivande samarbetspart regional och nationellt och uppfattas av länets 
bibliotekschefer som ett gott och relevant stöd. 
Bibliotekslag och planer 
Under året har länsbiblioteket erbjudit stöd till kommunbiblioteken i att 
utforma de lagstadgade biblioteksplanerna. Detta har skett genom ett 
seminarium i Borlänge i mars. Då togs den nya bibliotekslagen upp, liksom 
det stödmaterial om att skriva biblioteksplaner som utvecklats av Kungliga 
biblioteket och länsbiblioteken gemensamt. I maj erbjöds bibliotekschefer 
och deras personal workshop om att skriva biblioteksplan vid två tillfällen. 
Länsbiblioteket har också träffat biblioteksledning och politiker i Mora om 
nya bibliotekslagen. I Hedemora mötte vi ledning och politiker om 
biblioteksplan. Dialog med sjukhusbibliotekets chef förs kontinuerligt om 
utformande av regional biblioteksplan. 
 
E-böcker 
E-bokslånen ökade 73 % i Dalarna från 2012 till 2013. Länsbiblioteket har i 
samråd med bibliotekscheferna initierat en grupp av bibliotekspersonal som 
har gjort en kunskapsöversikt om E-boksfrågan i syfte att förse 
bibliotekscheferna med beslutsunderlag. Frågan är aktuell eftersom avtalen 
och ersättningsmodellerna förändras samtidigt som nya aktörer kommer in 
på marknaden. Ersättningsmodellernas konstruktion gör att biblioteken har 
svårt att kontrollera kostnaderna. 
Konsultativt stöd 
Bibliotekskonsulenterna stöder bibliotekspersonal i olika frågor. Genom 
KUB-projektet har konsulenterna höjt sin egen processledande kompetens. 
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Under våren har det till exempel handlat om processkartläggning av 
mediehanteringen på biblioteket, marknadsföring av bibliotek, hur man 
filmar med Ipad och stöd till projektplanering inför särskilda utvecklings-
satsningar. 
Medieförsörjning 
Länsbiblioteket kompletterar kommunernas mediebestånd, bland annat med 
medier på invandrarspråken. Länsbiblioteket tillhandahåller LD-turen för 
kommun- och högskolebibliotekens bokdistribution i länet. LD-turen är en 
god infrastruktur som gör det möjligt för kommunbiblioteken att låna mellan 
varandra. Resultatet är att länsborna får ökad tillgång till bibliotekens 
samlade mediebestånd.  
Länsbiblioteket samarbetar även utanför länet 
Under första halvåret slutfördes det ESF-stödda KUB-projektet som är ett 
kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i Dalarnas, Värmlands, 
Gävleborgs och Uppsala län. Projektet har utvärderats genom följeforskning 
av forskare från Högskolan i Borås. Utvärderingen presenteras i rapportform 
vid Bok och biblioteksmässan i slutet av september. Resultat från projektet 
visar bl a att bibliotekspersonalen har höjt sin kompetens inom de områden 
som fokuserades i projektet. Länets bibliotekschefer erbjöds ett 
ledarutvecklingsspår där 10 av 15 bibliotekschefer deltog. Detta har gjort att 
förutsättningarna för samverkan mellan länets bibliotek i utvecklingsfrågor 
har ökat, liksom dialogen mellan länsbiblioteket och kommunbiblioteken. En 
stark vilja till samarbete finns att bygga vidare på efter projektets slut.  
Länsbibliotekets personal deltar i olika nätverk på nationell nivå. Som 
exempel kan nämnas att verksamhetschefen är aktiv i Sveriges 
Länsbibliotekarier, ett sammanhang där ledare för landets regionala 
biblioteksverksamheter möts i syfte att samverka i utvecklingsfrågor för 
biblioteken. En konsulent deltar i Kungliga bibliotekets kvalitetsnätverk med 
representanter för de regionala biblioteksverksamheterna och 
kommunbiblioteken. Syftet är att främja kvalitetsutveckling på landets 
folkbibliotek. En konsulent deltar i ett nationellt nätverk för skönlitterärt 
arbete på bibliotek. 

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

I medarbetarsamtal under våren gjordes överenskommelse om 
utvecklingsmål för alla medarbetare. Förhållandet mellan ambitionsnivå, 
resurser och kvalitet togs upp i samtalen. Arbetet med att stärka arbetslaget 
som grupp har fortsatt under våren. Vi arbetar med metoder som främjar 
dialog och delaktighet i våra interna möten. Tre personer har deltagit i 
landstingets miljöutbildning. I övrigt har medarbetarna genom KUB-projektet 
deltagit i flera fortbildningsdagar samt en studieresa till Storbritannien.  
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Vad gäller ekonomi ser länsbiblioteket ut att gå med överskott 2014. Detta 
kommenteras vidare under Ekonomiskt utfall nedan. 

Förändringsperspektiv 

Länsbiblioteket bidrar till målet Kultur skapar regional utveckling genom att 
arbeta för att kommunbiblioteken stärks och utvecklas. Genom det tidigare 
nämnda KUB-projektet har länsbiblioteket tillägnat sig ett nytt arbetssätt 
som bättre stöder utveckling. 
Länsbiblioteket samarbetar med landstingets IT-avdelning för att utröna om 
det är möjligt och lämpligt för oss att ingå i landstingets IT och telefoni. 
Projektet kommer dock inte att slutföras under året och det är i dagsläget 
osäkert hur vi går vidare med det, på grund av att begränsningarna i den IT-
miljö som landstinget erbjuder blir allvarliga hinder för länsbiblioteket att 
utföra sitt uppdrag.  

Viktiga händelser under året 

Ny bibliotekslag 
Lagen trädde i kraft den 1 januari 2014. Skrivningarna om länsbibliotek är 
tydliga vad gäller verksamhetens strategiska inriktning. I lagen sägs att varje 
landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet och att dess ändamål 
ska vara att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det 
gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.  
Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande 
Riksdagen antog litteraturpropositionen Läsa för livet i december 2013. Då 
fattades beslut om nationella mål för litteratur- och läsfrämjande: ”Alla i 
Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens 
särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och 
ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.” Detta kommer att påverka 
länsbibliotekets prioriteringar framöver. 
Nytt område i kultursamverkansmodellen 
Läsfrämjande och litteratur kommer från 2015 att föras in i 
kultursamverkansmodellen. Kulturrådet har äskat 30 miljoner och beslut 
fattas i statens höstbudget. Förändringen kommer att kräva ökad 
samverkan med olika aktörer i dessa frågor. Länsbiblioteket har under våren 
fört dialog med folkbildningen genom Dalarnas Bildningsförbund i frågor om 
läsfrämjande. Länsbiblioteket har också inlett ett samarbete med 
Värmlands, Gävleborgs och Uppsala län om att gemensamt driva ett projekt 
om utveckling av bibliotekens läsfrämjande arbete. 
Internationella kontakter  
En konsulent har deltagit i förvaltningens arbete med arbetet med att ta 
emot en fristadsförfattare. Tre konsulenter deltog i en studieresa till 
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Birmingham där man besökte det nya spektakulära huvudbiblioteket samt 
stadsdelsbiblioteket i Shard End som jobbar nära sitt lokalsamhälle.  

Verksamhetens omfattning och innehåll 

 
Nyckeltal 2014 2013 *) 2012 2011 

Antal kommuner där aktiviteter 
bedrivits 

15  
15 

 
15 

 
15 

Antal kommuner där aktiviteter 
för barn- och ungdom bedrivits 

15 15  
15 

 
15 

Fjärrlån 2 707 4 102 4 329 4 242 
- varav talböcker 8 0 6  38 
Antal depositioner 51 79 103 98 
- varav på invandrarspråk 45 69 96 93 
- varav på övriga språk 6 10 7 5 
Antal arrangemang totalt 118 52 77 85 
- varav kurs/studiedag 13 22 39 15 
- varav arbetsmöten 101 20 16 26 
- varav större evenemang 3 7 8 8 
- varav litterära program 1 4 25 24 
Antal deltagare vid arrangemang 697**) 3 598 5 064 4 547 
Antal konsulentbesök på 
kommunbiblioteken för dialog 
och rådgivning 

32 51 
 

96 95 

 *) Vissa skillnader i siffrorna 2013 jämfört med tidigare år för arrangemang och 
konsulentbesök kan bero på chefsbyte 2013 och därmed annan tolkning av 
siffermaterialet. Verksamhetens omfattning har inte minskat. 
**) Nedgången i antal deltagare från 2013 till 2014 beror på att vi ej räknat 
Läsfrestivalens deltagare i år. Detta beror på att stadsbiblioteks räkneverk ej fungerade. 
Bedömningen är att antalet besökare låg på ungefär samma nivå som tidigare år. Vi 
väljer att inte uppskatta någon besökssiffra. 

Framtiden 

Regional digital agenda. 
I Dalarna är det Länsstyrelsen och Region Dalarna som ansvarar för frågan. 
Under hösten arbetar man fram agendan. Agendan behandlar följande 
perspektiv: Bredbandsutbyggnad; digitalt innanförskap-digital delaktighet; E-
förvaltning; eHälsa; e-företagande; skola och utbildning. Bibliotek, 
fokhögskolor och övrig folkbildning berörs av perspektivet digitalt 
innanförskap. Länsbiblioteket kommer att arbeta aktivt med denna 
delaktighets- och demokratifråga det närmaste året. 
 
Läsfrämjande och litteratur 
Detta blir prioriterade frågor att driva på en strategisk nivå för länsbiblioteket 
de närmaste åren. Det handlar om stöd till bibliotekens metodutveckling för 
att bättre nå barn och unga, länsinvånare med annat modersmål än 
svenska, människor med läsnedsättning och människor som är ovana 
läsare. Litteratur som konstform är ett område där våra insatser behöver 
utvecklas i dialog med andra. Allt detta förutsätter samverkan med många 
aktörer i samhället: folkbildning, författare, föreningsliv.  
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Ekonomiskt resultat 

 
Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 1 863 1 652 1 492 2 210 

Kostnader -3 935 -5 080 -5 272 -5 542 

varav personalkostnader -2 513 -3 734 -3 904 -3 727 

Verksamhetens resultat -2 072 -3 780 -3 780 -3 331 

Lanstingsbidrag 2 520 3 780 3 780 3 670 

Över-/underskott 448 352 0 339 
 

 

 
Länsbiblioteket kommer att gå med överskott 2014 på grund av följande: 
LD-turen kommer att kosta betydligt mindre än budgeterat. Förhoppningsvis 
får vi tydligt besked inför 2015 vad tjänsten kommer att kosta så att vi kan 
budgetera och planera i enlighet med vad som faktiskt gäller. 
Föräldraledighet under året gör att personalkostnaden blir lägre än 
förväntat. Läsfrestivalen genomfördes till lägre kostnad än budgeterat, på 
grund av goda samarbeten och att festivalen nu på fjärde året börjar finna 
sin form. Marknadsföring sker i större utsträckning i digitala kanaler än via 
traditionella annonser. Länsbiblioteket har samarbete med landstingets IT-
avdelning för att utröna om det är möjligt och lämpligt för oss att ingå i 
landstingets IT- och telefoni. Projektet kommer dock inte att slutföras under 
året, vilket ger ett överskott.  

Personal 

Under året har arbetet med att öka samsyn och samarbete inom 
personalgruppen fortsatt. KUB-projektet, som avslutades i juni, har haft stor 
betydelse. Det har lett till att personalen frimodigt har anammat nya 
arbetssätt som visat sig framgångsrika för arbetsklimatet. Tydliga 
mötesrutiner som utvärderats gemensamt stärker samarbetet. Metoder för 
gemensam uppföljning av verksamheten har uppskattats av personalen. 
 
 
 
Maria Törnfeldt 
Verksamhetschef 
Länsbibliotek Dalarna 
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Mentalvårdsmuseet med utställningsfilial Gruvhospitalet 

Mentalvårdsmuseets (MVM) besöksantal var januari-augusti 3350, vilket är 
500 fler än vid samma tid förra året. Sommaren var en intensiv turistsäsong 
men även under skolterminen var visningar efterfrågade.  

Gruvhospitalet kan besökas när Gruvmuseet har öppet. Sedan utställningen 
flyttade in på Gruvmuseet görs guidade visningar av utställningen efter 
överenskommelse om tid med Mentalvårdsmuseet och Världsarvshuset. 
Gruvhospitalets besöksantal redovisas som helår. 

Måluppfyllelse 

Medborgarperspektivet  

Under våren togs, i samarbete med kultur- och bildningskansliets 
kommunikatör, en ny hemsida fram åt MVM, (www.mentalvardsmuseet.se). 

AT-läkare, PTP-psykologer och studenter från vårdhögskolan besöker 
Mentalvårdsmuseet och får anpassade visningar för sina studier. Studenter 
har vänt sig till museet vid uppsatsskrivning, vi har tagit fram visst material 
och svarat på enkäter och telefonutfrågningar. Mentalvårdsmuseet fungerar 
ofta ”lots” för amatörforskare och vid frågor från allmänheten. Museet 
hjälper ofta till och hänvisar till relevanta instanser och arkiv.  

Årligen får psykiatriska kliniken och Mentalvårdsmuseet förfrågningar om 
journalläsning. Vi hänvisar till Länsarkivet för att få fram journalen och får 
ibland frågor som rör innehåll och ”tolkar” äldre skrivningar.  

MVM har gjort research har gjorts åt flera författare. Det gäller både 
skönlitterära och populärvetenskapliga böcker. Flera manus har också 
visats museet för genomläsning eller påsyn. SVT Göteborg kontaktade 
museet för research för ett resereportage. 

Intresset för ”övergivna platser” har visat sig i många förfrågningar till 
museet angående  

Fasta paviljongens öde. Under våren hade MVM en programdag med temat  

”Övergivna plaster i Bergslagen” Örjan Hamrin föreläste.  

I samband med Världshälsodagen 7 april deltog MVM och hade öppet hus i 
samarrangemang med psykiatrin i Säter och Falun. Besökare kunde fråga 
och få svar på frågor om dagens psykiatriska vård. 

 

http://www.mentalvardsmuseet.se/
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Barn- och unga 

MVM deltog vid vårens kulturdag för barn och unga. Museets bidrag var en 
föreläsning av professor Gunnar Broberg ”Oönskade i folkhemmet”. Under 
sportlovet gjordes ett antal guidade barn/familjevisningar av Gruvhospitalet. 
Besök av grundskolans årsklasser har minskat. I ett försök att nå dessa 
grupper erbjuder MVM 2014 årskurs 9 fri entré. Genom den nya hemsidan 
hoppas vi nå ut till fler skolor.   

Verksamhetsperspektivet  

Under vintern påbörjades ett arbete med att ta hand om samlingarna och 
göra vårdande insatser. Ett nytt magasin inreddes i huset bredvid museet. 
Vi började med att ta hand om museets textilsamling. Efter översyn och tvätt 
av textilierna ompackas dessa.  

Personlarmsfrågan fick en lösning, och sedan våren finns fungerande 
personlarm kopplat till Securitas.  

Ett arbete med museets inre miljö har gjorts under våren. Biblioteket ha fått 
fler hyllor och skrivare med arbetsyta och förvaring har förbättrats. 

Mångfald/jämställdhet/tillgänglighet 

Många av Mentalvårdsmuseets och Gruvhospitalets besökare är unga 
vuxna under utbildning inom vård- och omsorg, av dessa har många 
invandrarbakgrund. Vår strävan är att visningarna ska fungera även för 
besökare som inte har svenska som första språk och att utställningstexter 
ska vara lättlästa. Under våren har förstärkare och hörslinga installerats på 
Mentalvårdsmuseet. Ett arbete med att uppföra en rullstolsramp vid MVM 
har påbörjats. Den befintliga hissen är uttjänt och en ny lösning måste till. 
En av museets anställda går utbildningen FOCUS. Den riktar sig till 
museisektorn och syftet är att lyfta fram människor med 
funktionsnedsättningar, deras historia och uttryck. 

Viktiga händelser under år 2014 

Föremål ur museet samlingar ”frenologidelar” lånades 2013 ut till Skövde 
stadsmuseum. De gjorde en utställning; Att döma av utseendet. Om 
kroppsideal, normer, fördomar och stereotyper. Förberedelse pågår att ta 
utställningen till Säter. 

Tre sammankomster med Möten med Minnen har ägt rum på MVM, detta 
görs i samarbete med Alzheimerförbundet. Deltagare har främst kommit 
från Borlänge kommun. I samband med Säters kommuns Historiska vecka i 
augusti, arrangerades på MVM en programdag, där första världskriget 
uppmärksammades. Historiker Lars Båtefalk från Högskolan Dalarna, 
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föreläste om nationell historia och Marie Lennestig föreläste om krigsåren 
på Säters hospital.  

En konstutställning med Harri Monnis måleri och litografier visas i 
Konstpaviljongen. Vernissage var 23 augusti och utställningen pågår till 27 
september. 

Nätverksbyggande och samarbete 

Arbete pågår att ta fram underlag till ”Nya Gruvmuseet i Falun”. MVM har 
deltagit i flera projektdagar där material tas fram för projektet. I samarbete 
med Södra Dalarnas Lokalhistoriska Sällskap arrangerades en Park- och 
Trädgårdsdag i Säter 2013. I maj 2014 gjordes en uppföljning av 
arrangemanget. Det blev en dag med föreläsning av trädgårdskunnig från 
Högskolan Dalarna, tipspromenad i sjukhusparken och mässingsorkester. I 
samband med den dagen gjordes ett radioinslag. En träff har ägt rum med 
högskolelektor angående trädgårdsterapi och utveckling av ämnet. 

En träff med personal från RPK (rättspsykiatrin) Högskolan Dalarna och 
Mentalvårdsmuseet har ägt rum. Syftet var att få till mer samarbete gällande 
sjuksköterskestudenternas praktiktid.  

Ekonomiskt resultat 

För Mentalvårdsmuseet prognostiseras ett nollresultat för 2014. 

 
Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 135 110 110 143 

Kostnader -1 321 -1 860 -1 860 -1 721 

varav personalkostnader -843 -1 199 -1 199 -1 119 

Verksamhetens resultat -1 186 -1 750 -1 750 -1 578 

Lanstingsbidrag 1 167 1 750 1 750 1 700 

Över-/underskott -19 0 0 122 
 

 

 
 
Marie Lennestig 
Föreståndare 
Mentalvårdsmuseet 
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Enheten Scen Dans Konst 

Måluppfyllelse 

Verksamhetsperspektivet 

Utvecklingsprojekten som vi har dels med stöd av Statens kulturråd och 
med Riksteatern bidrar till att vi kan bygga upp en långsiktig satsning på 
samarbeten med kommunerna och med övriga institutioner och 
organisationer. Även kontakterna med professionella utövare i länet gynnas 
av våra gränsöverskridande samarbeten. Ett gemensamt mål för samtliga 
projekt är att de ska, så långt det är möjligt, kunna dra nytta av varandra. Vi 
arbetar för att kunskap metodiskt integreras i övriga projekt och att projekten 
inte löper i parallella spår. Vi arbetar också strategiskt för nationellt och 
internationellt kulturutbyte som gynnar regionen, bl a genom Artists in 
Residenceverksamhet inom alla kulturgenrer. Ett samtal förs just nu med 
Säter kommun, Iaspis (Konstnärsnämnden) och Svenska institutet kring 
möjligheterna att etablera en sådan verksamhet i Konstpaviljongens 
byggnad, bredvid Mentalvårdsmuseet. 
 
Infrastruktur för dans 
Under året har utvecklingsprojektet SITE-KICK Dalarna, som drivs i 
samarbete med Site Sweden, resulterat i ett Artist in Residence i 
Hedemora. Andra kommuner som finns med i projektet i dagsläget är Orsa, 
Mora och Borlänge. 
Ett beställningsverk skapades under kammarmusikfestivalen Vinterfest i 
februari. Detta skedde i samarbete med Musik i Dalarna där en kvartett från 
Dalasinfoniettan mötte två dansare i en koreografi av Joseph Sturdy/Focus 
Dance. I samband med detta träffade gruppen danselever och lärare på S:t 
Michaelskolan i Mora och utförde en gemensam workshop. 
Ett länsöverskridande uppdrag som ingår i utvecklingsprojektet 
genomfördes i somras, danspedagoglägret i Viksjöfors i Hälsingland, i 
samarbete med danskonsulenterna i Gävleborg, Dalarna, Uppsala län och 
Viksjöbaletten. 
 
Anoda Barnbildcenters projektplan är framtagen, med förstudien och 
idégenererade möten och workshops som grund. Synkningen av 
förvaltningens övriga utvecklingsprojekt är påbörjad. Till exempel kan de 
elevkulturombud som utbildas i Kultur hjärta skolas regi även ingå i de 
referensgrupper som Anoda Barnbildcenter skapat med särskilt 
intresserade unga, som då får möjlighet att påverka utbudet i den egna 
kommunen.  
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Ett antal projekt är påbörjade mellan pilotkommunerna (Avesta, 
Smedjebacken, Borlänge, Rättvik, Orsa) bland annat kring animation 
tillsammans med Film i Dalarna. Ett samarbete med Riksutställningar kring 
pedagogisk utveckling har inletts.  
 
Kultur hjärta skola har påbörjat utbildningarna av kulturombud i Falun, 
Borlänge, Mora och Älvdalen, och fler kommuner är i startgroparna. Även 
högskoleprogrammet har startat och parallellt med det utförs DIG, dramatik i 
grundskolan, i samarbete med Dalateatern. Kultur hjärta skola är ett 
samarbete mellan Riksteatern, Landstinget Dalarna och Riksteatern 
Dalarna. 
 
Vi är involverade i ytterligare en ansökan gällande utvecklingsmedel hos 
Statens kulturråd, som Folkets Hus och Parker ansvarar för. Tillsammans 
med oss medverkar även Dalateatern och ABF Dalarna kring projektet som 
har arbetsnamnet Kulturjouren. Vi vill skapa en hållbar metod för hur 
regioner kan arbeta med ungas rätt till kultur på fritiden. Unga mellan 13-25 
år ska ha möjlighet att skapa kulturaktiviteter på den egna orten tillsammans 
med professionellt yrkesverksamma konstnärer. Andra delar som finns med 
i projektet är att stärka arrangörerna i regionen och ge praktikplatser inom 
våra och andra organisationer, för att visa möjligheter till framtida yrkesliv 
inom kulturen i Dalarna. 
Kultur på hemmaplan har haft utvärderingar med samtliga deltagare i det 
avslutade treåriga projektet, som fått stöd av Riksteatern.  Beslut har tagits 
att projektet ska förlängas ytterligare ett och ett halvt år. Detta för att 
fördjupa och utveckla samarbetet med de redan delaktiga men också för att 
kunna knyta ännu fler befintliga eller potentiella arrangörer till oss. Våra 
möten kommer att bygga mycket på arrangörernas egna önskemål och 
villkor. Projektet kommer också kunna integreras i Kultur hjärta skola under 
kommande år. Detta är ett samarbete mellan Dalateatern, Riksteatern 
Dalarna och enheten. 
 
Som en del i projektet Bear and Natives öppnades en utställning i juni på 
Rovdjurscentrum i Orsa Grönklitt. Förutom Enheten Scen Dans Konst och 
Rovdjurscentrum sker detta i samverkan med Särna sameby, 
Nationalmuseum i Köpenhamn och Koniaq Native Corp. Målet med 
projektet är att lyfta fram traditionell kunskap om rovdjur, som förmedlas 
genom berättande, hos fyra urbefolkningar på norra halvklotet som alla 
lever tillsammans med rovdjur. Projektet är ett exempel på enhetens 
gränsöverskridande arbete både inom och utom enheten. Ett särskilt fokus 
ligger på att utveckla det kulturella samarbetet med Idresamerna.  
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Ett annat gränsöverskridande projekt är samarbetet med Folkmusikens 
Hus sommarutställning Det var en gång ett paradis där frågor kring 
folkkonst och identitet här i Dalarna granskas. Utställningen turnerar vidare 
till Malung och Ludvika. 
 
Vi har också ett samarbete med Meken i Smedjebacken, Kulturskolan i 
Västerbergslagen samt Musikprojekt med och för barn som drivs av Musik i 
Dalarna kring en utställning och dansföreställning kring konstnären Johan 
Ahlbäck. För projektet anlitas koreografen Charlie Prague. 
 
Videogudfestivalen gick i år av stapeln 25 april på Meken i Smedjebacken. 
Under festivalen tävlade filmare och konstnärer med anknytning till 
Gävleborg, Uppsala och Dalarnas län med sina filmer i två tävlingsklasser. 
Det är också dessa tre län som samarbetar kring utbudet i de videostationer 
som finns på publika platser runt om i de tre länen. 
Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 
Under året har arbetet med att utveckla enheten scen, dans, konst till ett 
team med gemensamma värderingar och uttryck fortsatt. De projekt som 
enheten ingår i påverkar och utvecklar tankar och idéer i möten med 
projektdeltagare med flera. Enheten ingår också i nätverket Ung Kultur 
Dalarna.  
 
Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 1 027 1 375 1 275 2 401 

Kostnader -4 662 -7 610 -7 235 -7 938 

varav personalkostnader -2 708 -4 563 -4 229 -4 065 

Verksamhetens resultat -3 635 -6 235 -5 960 -5 537 

Lanstingsbidrag 3 873 5 810 5 810 5 665 

Över-/underskott 239 -425 -150 128 
 

  

Investering 2014 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget 

A01 Årets investering -608 -1 400 -1 400 
 

 

 
Vid årets slut prognostiserar enheten ett underskott då dubbla 
personalkostnader finns under året p g a rehabilitering. Årets investeringar 
avser inköp av konst till utsmyckning av landstingets lokaler. 
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Förändringsperspektiv 

Vi arbetar strategiskt för nationellt och internationellt kulturutbyte som 
gynnar regionen, bl a genom Artists in Residenceverksamhet inom alla 
kulturgenrer. Ett samtal förs just nu med Säter kommun, Iaspis 
(Konstnärsnämnden) och Svenska institutet kring möjligheterna att etablera 
en sådan verksamhet i Konstpaviljongens byggnad, bredvid 
Mentalvårdsmuseet. I samarbetet ingår även fastighetsbolaget Klövern och 
Skonbo AB, som driver Skonbo Fastighetsservice, Restaurang Skönvik, 
Skönviks Konferenscenter, Storgården Bed & Breakfast och Säters 
Vandrarhem. 
 
Riktlinjer för tillämpning av 1% regel och integrering av utsmyckning i 
byggprocesser och ombyggnationer är under framtagning. 

Viktiga händelser under året 

Den gemensamma budgeten för konsulenterna har inneburit en samsyn av 
projekt och arbetsinsatser. Enheten fortsätter sitt strategiska arbete att låta 
utvecklingsprojektens mål gå samman och gynna regionala samarbeten och 
kommunkontakter. Förutom att underlätta samarbeten och kontakter med 
kommunerna och civilsamhället, byggs också ett varaktigt arbete upp 
tillsammans med andra landstingsstödda institutioner och organisationer.  
Statens konstråds stora satsning att skänka grafiska verk till Dalarnas skolor 
har resulterat i att samtliga kommuner med totalt 24 skolor har fått över 200 
inramade verk. Ett gemensamt pedagogiskt material har producerats som 
också kan användas i övrig konstnärlig verksamhet. Enheten samarbetar 
med Dalarnas museum och Statens konstråd i denna satsning. 
Vi för också diskussioner med Borlänge kommun och fastighetsföretaget 
Diös kring möjligheterna att etablera en konsthall. Detta är en del i enhetens 
uppdrag att aktivt stötta etableringar av konstnärsarenor/mötesplatser: 
Porfyrverkstaden i Älvdalen, Orsa Grafik, Malung, Litotryckeriet i 
Vikmanshyttan, Glasverkstaden i Borlänge, Emaljverkstaden och 
Grafikverkstaden i Falun samt konsthallar/gallerier bl a Meken, Arkivhuset, 
Galleri Se, Konstpaviljongen i Säter, Designtorg Trä i Orsa Grönklitt, Diös 
Konsthall i Borlänge. 
 
 
Anneli Strömberg 
Verksamhetschef 
Enheten Scen,dans, konst 
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Kultur- och bildningskansliet 

Måluppfyllelse 

Medborgarperspektivet  

Det pågår en förändring i kultur- och bildningsförvaltningens arbetssätt. Den 
nya samverkansmodellen innebär ett förändrat arbetssätt där dialogen står i 
fokus men också att statens styrningssätt har förändrats. I samband med 
nämndens sammanträde i maj inbjöd kansliet till en dialog om Mera gjort 
med bättre samspel där länets studieförbund samt kommuner tillsammans 
med landstinget workshoppade om framtidsfrågor. En inspirationskonferens 
Prioriterat: Barn och unga hölls i juni med fortsättning i augusti.  Landstinget 
Dalarna är nu också medlem i ICORN och har bjudit i en fristadsförfattare till 
hösten.  
 
Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015 började gälla 1 januari 2013 och är 
inne på andra delen av det andra året nu. Samverkan mellan landstinget 
och länets kommuner har intensifierats genom skrivna överenskommelser, 
för närvarande är sju underskrivna. Dessa ska på ett övergripande sätt visa 
hur landstinget och respektive kommun ska samverka och utveckla länets 
kulturliv. Innehållet i överenskommelserna ska utvärderas under 2015 av 
båda parter.   

Verksamhetsperspektivet 

Kansliets mål, att intervjuer/enkät ska visa att staben upplevs som ett gott 
stöd av politiker och verksamheter kommer att följas upp senare under året.  

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Den nye samverkansstrategen har rekryterats och började sin anställning i 
augusti.  
 
Fler projekt, både att söka själv och där andra söker projektbidrag hos 
landstinget, ställer nya krav på kompetens och resurser. 
 
I samband med utvecklingssamtalen fastställs personliga kompetensplaner 
för året. 
 
Kansliet prognostiserar ett överskott vid årets slut, främst beroende på att 
medel för oförutsedda händelser återfinns där men också för att kostnader 
för Fristadsförfattare blivit skjutna framåt i tiden.  
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Förändringsperspektiv 

Tankar och riktlinjer för att ta fram en Regional bildningsplan tillsammans 
med den Regionala kulturplanen från 2016 har tagit form. Ledningsgrupp 
och stab har tillsammans utarbetat tidplan och arbetsformer som kommer 
att presenteras nämnd och styrgrupp. 
 

Ekonomiskt resultat 

Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 646 872 810 6 898 

Kostnader -5 353 -8 348 -8 676 -13 189 

varav personalkostnader -3 792 -6 103 -6 203 -4 437 

Verksamhetens resultat -4 707 -7 476 -7 866 -6 292 

Lanstingsbidrag 5 247 7 870 7 870 7 496 

Över-/underskott 539 394 4 1 204 
 

 

 

Studieförbund och ideella, idéburna organisationer 

Stödet till Studieförbund och de ideella, idéburna organisationer redovisar 
ett överskott vid årets slut. En idéburen organisation har inte rekvirerat 
beslutat bidrag p g a vilande verksamhet under året. Vad gäller de politiska 
ungdomsförbunden har inte alla partier ungdomsförbund i Dalarna samt att 
alla ungdomsförbund som kunde söka bidrag inte gjorde det.  
 
Studieförbunden lämnar in ansökan inför 2015 den 15 september medan 
sista ansökningsdag för de ideella organisationerna och politiska 
ungdomsförbund är den 28 september. 
 
Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -9 671 -14 746 -14 920 -16 654 

varav personalkostnader -13 -80 -80 -43 

Verksamhetens resultat -9 671 -14 746 -14 920 -16 654 

Lanstingsbidrag 9 947 14 920 14 920 16 820 

Över-/underskott 275 174 0 166 
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Interkommunal ersättning 

Under området interkommunal ersättning återfinns bl a bidraget till de 
rörelseägda folkhögskolorna samt interkommunal ersättning mellan länet för 
folkhögskolorna. Kansliet ingår i ett nätverk som vänder sig till de som på 
tjänstemannasidan har ett strategiskt och övergripande ansvar för 
folkhögskolornas styrning, uppföljning och finansiering m.m. Syftet med 
nätverket är att samlas för ett givande informations- och erfarenhetsutbyte 
med både breda och djupa diskussioner om strategiska och aktuella 
frågeställningar på området.  
 
Den interkommunala ersättningen prognostiseras till ett nollresultat vid årets 
slut. 
 
Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 457 1 160 1 160 1 070 

Kostnader -4 039 -6 690 -6 690 -6 503 

varav personalkostnader 0 0 0 0 

Verksamhetens resultat -3 583 -5 530 -5 530 -5 432 

Lanstingsbidrag 3 687 5 530 5 530 5 414 

Över-/underskott 104 0 0 -18 
 

 

 

Stiftelser och bidrag 

Området stiftelser och bidrag beräknas gå med överskott vid årets slut, 
främst för att utvecklingsmedlen om 1,2 mkr inte nyttjas helt under året.  
 

Resultaträkning 2014 08 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 19 274 28 908 28 898 28 514 

Kostnader -59 652 -90 883 -91 173 -86 860 

varav personalkostnader -10 -10 0 -43 

Verksamhetens resultat -40 379 -61 975 -62 275 -58 345 

Lanstingsbidrag 41 517 62 275 62 275 59 005 

Över-/underskott 1 138 300 0 660 
 

 

 
 
 
Malin Lagergren 
Förvaltningschef 
Kultur- och bildningsförvaltningen 
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Kultur- och bildningsnämnd Bilaga D 

Kultur- och  
bildningsförvaltningen 

Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 
Målupp-

fyllelse 

Prognos 

De landstingsfinansierade kulturverksamheterna ska 

möjliggöra ett tillgängligt, kvalitativt och brett 

kulturutbud i hela Dalarna 
 

Landstinget ska i samverkan med länets kommuner 

sträva efter att alla barn och ungdomar ges möjlighet 

att delta i ett kulturarrangemang per läsår 
 

Kulturaktiviteter för barn och ungdom är prioriterade  

Folkrörelserna och de ideella krafternas betydelse ska 

stärkas  

Kulturens och bildningens roll inom folkhälsoarbetet 

ska stärkas  

Landstinget ska ta till vara folkhögskolornas 

kompetenser vid utbildningar  

mål uppfyllt     mål delvis uppfyllt        mål ej uppfyllt     

Kultur- och bildningsförvaltningen, inklusive de 

verksamheter som ingår i samverkansmodellen eller på annat 

sätt erhåller stöd från Kultur- och bildningsnämnden, 

genomför mycket stor aktivitet sett över ett år. 

Redovisningen som lämnats till Kulturrådet avseende 2013 

visar att 287.508 besökte de 1.436 aktiviteterna i form av 

föreställningar, konserter, utställningar samt 

programaktiviteter som genomfördes. Alla länets femton 

kommuner fick ta del av kultur. Av de besökande redovisas 

19 % som barn och ungdom upp till 18 år. 

 
Verksamhetsmål 
Nedanstående redovisning innehåller utvalda delar av 

landstingets kultur- och bildningsförvaltnings inlämnade 

berättelser för delårsbokslut per augusti 2014. Till 2014 

arbetades förvaltningens verksamhetsplan om medan målen i 

den Regionala kulturplanen är fastställda to m 2015.  

 

 

Uppdrag 

De landstingsfinansierade kulturverksamheterna ska 

möjliggöra ett tillgängligt, kvalitativt och brett kulturutbud i 

hela Dalarna 

Mål 

Ett aktivt kulturliv och 

kultur där vi bor 

 

 

 

 

De landstingsfinansierade 

kulturverksamheterna med 

regionalt uppdrag arbetar 

aktivt med att sprida kultur i 

länet. Alla 15 kommuner tar 

del av något kulturutbud från 

verksamheter som är 

finansierade via landstinget. 

Landstingets egna tre 

folkhögskolor, stödet till de 

 

 

 

 

 

Kulturskaparna kan bo och 

verka i Dalarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturen finns tillgänglig för 

alla 

 

 

rörelseägda folkhögskolorna 

samt till ideella, idéburna 

organisationer och 

studieförbund med 

verksamhet på olika orter i 

länet gör det lätt att få 

tillgång till kultur i länet 

Exempel på projekt för att 

professionella kulturskapare 

ska ges ökat stöd genom 

samverkan och fungerande 

infrastruktur är Anoda 

Barnbildcenter och Site-

Kick Dalarna.  

Ett samtal förs med Säters 

kommun, Iaspis 

(Konstnärsnämnden) och 

Svenska institutet kring 

möjligheterna att etablera en 

Artists i Residensverksamhet 

inom alla kulturgenrer i 

Konstpaviljongens byggnad, 

bredvid Mentalvårdsmuseet i 

Säter. I samarbetet ingår 

även fastighetsbolaget 

Klövern och Skonbo AB  

Exempel på aktiviteter som 

görs för att alla ska ha lika 

rättigheter och möjligheter 

att ta del av kultur är tex 

syntolkning på biografer 

eller  Länsbiblioteket som 

bidrar till att kulturen finns 

tillgänglig för alla genom att 

komplettera kommun-

bibliotekens medier på andra 

språk än svenska. 

Även Film i Dalarnas 

filmfestivaler samt 

Länsbibliotekets Läsfrestival 

gör att kultur finns 

tillgänglig för alla. 

Även de i våras beviljade 

projektbidragen vänder sig 

till att möjliggöra för fler att 

ta del av kultur och bildning. 

Nämnas kan projekten 

Mäklare för gränssnittet 

kultur och hälsa, 

Föreningsbibliotek för 

läsfrämjande insatser och 

Friskvårdsaktiviteter för 

funktionsnedsatta. 

 

Uppdrag 

Kulturaktiviteter för barn och ungdom är prioriterade 

Mål 

Kultur på barn och ungas 

villkor 

 

Målet för projektet Kultur 

Hjärta Skola är att hitta 

fungerande arbetssätt där 

unga ges reellt inflytande att 

styra sitt kulturutbud och 

eget skapande. Hittills har 



sju kommuner infört 

elevkulturombud. En 

utbildning för att stärka 

Dalarnas nya 

elevkulturombud sker 16 

september på Dalarnas 

museum. Projektets andra 

delaktighetskonferens 

genomförs den 19 november 

i Borlänge.  

Till den kurs om 7,5 poäng 

som startat i samarbete med 

Högskolan Dalarna finns för 

närvarande 22 antagna från 

hela landet. 

Film i Dalarna arbetar aktivt 

för barn och ungdom genom 

t ex festivaler, filmvisningar, 

filmläger eller genom att 

inspirera pedagoger och 

uppmuntra länets kommuner 

att söka Svenska 

Filminstitutets regionala stöd 

till filmverksamhet i skolan, 

”skolbiostöd”. 

Länsbibliotek Dalarna 

arrangerade för fjärde året 

Läsfrestivalen med tusentals 

unga besökare. I år med 

speciellt fokus på barn med 

annat modersmål än 

svenska. 

24 skolor har fått över 200 

inramade grafiska verk i 

samarbete med Dalarnas 

museum och Statens 

konstråd. 

Från projektbidragen 

beviljades projekt som 

riktade sig mot barn och 

unga, bl a Hip hop i hela 

Dalarna, Kultur möter idrott, 

Popkollo Falun och 

Kulturläger för tjejer.  

 

Uppdrag 

Landstinget ska i samverkan med länets kommuner sträva 

efter att alla barn och ungdomar ges möjlighet att delta i ett 

kulturarrangemang per läsår 

 Kultur- och bildnings 

enheter samverkar med 

länets kommuner om att ge 

möjlighet till att delta i olika 

kulturarrangemang.   

Inom projektet Anoda 

Barnbildscenter pågår 

projekt i de fem 

pilotkommunerna, bl a ett 

kring animation tillsammans 

med Film i Dalarna.   

Film i Dalarna uppmuntrar 

länets kommuner att arbeta 

med Skolbio. Skolbion är ett 

viktigt exempel på en 

verksamhet som bidrar till 

elevernas bildspråkliga 

utveckling. 

Musik i Dalarna och 

Dalateatern turnerar med 

skolföreställningar i länet. 

Även Dalarnas museum 

vänder sig med verksamhet 

till länets kommuner. 

Landstinget Dalarna 

underlättar arbetet med att 

ge barn och ungdomar 

möjlighet till 

kulturarrangemang genom 

att erbjuda Kulturbuss till 

länets barn.  

 

Uppdrag 

Folkrörelserna och de ideella krafternas betydelse ska 

stärkas 

 Till 2014 har riktlinjerna för 

stödet till de ideella, 

idéburna organisationerna 

förändrats. Dialoger 

genomförs med ett antal av 

de organisationer som söker 

stöd hos landstinget. Arbete 

pågår ständigt med att 

utarbeta metoder för att 

stärka folkrörelserna och de 

ideella krafternas betydelse.  

I maj genomfördes en dialog 

mellan landstinget, 

studieförbunden och länets 

kommuner med temat ”Mera 

gjort med bättre samspel”. 

Hur verksamheterna kan 

samspela för att utveckla 

arbetet med att stärka 

folkhälsan, arbetet med att 

öka bildningsnivån, 

delaktigheten i samhällslivet 

samt för att utveckla 

arrangörsskapet i det lokala 

kulturlivet.   

Inför 2014 har nya riktlinjer 

för projektstöd antagits. Vid 

den första utlysningen kom 

75 ansökningar in och 20 

projekt beviljades bidrag. 

Uppdrag 

Kulturens och bildningens roll inom folkhälsoarbetet ska 

utvecklas 

Mål 

Kulturen finns tillgänglig för 

alla 

Fornby folkhögskola 

genomförde en helt ny 

halvtidskurs ”Textil för 

kropp och själ” med 

inriktning på att utveckla 



 

Kultur skapar regional 

utveckling 

 

 

hela människan med textilt 

arbete som verktyg. 

Funkiskursen vid Malungs 

folkhögskola tar emot 

intellektuellt 

funktionshindrade. 

Vid Mora folkhögskola finns 

kursen Autism – ett 

annorlunda sätt att tänka för 

de som vill lära mer om 

människor med 

funktionsnedsättningen 

Autism eller andra 

neuropsykologiska 

funktionsnedsättningar.  

Inkludera mera är ett projekt 

där Mora folkhögskola 

anordnat och deltagit i 

aktiviteter som syftar till ett 

mer inkluderande samhälle. 

32 folkhögskolor är 

involverade genom FOLC 

och med medel från 

Allmänna arvsfonden. 

Projektet Anpassad IT – en 

väg till digital delaktighet 

för Mora folkhögskola deltar 

med kursverksamhet för 

funktionshindrade och 

stödpersoner. 

Alla tre folkhögskolor 

samarbetar med 

Arbetsförmedlingen och tar 

emot arbetslösa ungdomar 

inom satsningen för 

studiemotiverande 

folkhögskolekurser (SMF) 

 

Uppdrag 

Landstinget ska ta till vara folkhögskolornas 

kompetenser vid utbildningar 

 I samarbete med landstingets 

avdelning för 

Hälsofrämjande och Finsam 

i Falun ansvarar Fornby 

folkhögskola från och med 

augusti för ett 

utvecklingsprojekt Grön 

rehabilitering. Verksamheten 

syftar till att erbjuda 

personer med långvarig 

stressrelaterad psykisk och 

/eller fysisk ohälsa, med 

eller utan anställning, att i 

naturmiljöer och genom 

social och fysisk aktivering 

stödja till att förbättra sina 

förmågor att inleda en 

arbetslivsinriktad 

rehabilitering.  

Även andra personer inom 

förvaltningen ingår på olika 

sätt inom utbildningar i 

landstinget Dalarna, t e x i 

Chefsutbildningen eller vid 

Funktionsdagar för 

landstingets ekonomer. 

Kultur och bildnings-

förvaltningen har stor 

potential för att ingå i eller 

genomföra 

utbildningsinsatser inom 

landstinget. 

 

 



 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2014-09-23  Sida 1 (1) 
Kultur- och bildningskansli    Dnr LD13/02278 
    Uppdnr 860 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Eriksson Marie 023-49 09 12 
791 29  Falun Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Personalsekr  
  Org.nr: 232100-0180 marie.a.eriksson@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Bröderna Molanders stiftelse - verksamhetsberättelse 
2013/2014 

Ordförandens förslag

1. Godkänna och lägga verksamhetsberättelsen för 2013/2014 till 
handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse för Bröderna Molanders stipendiefond för 2013/2014 
har upprättats. Stiftelsens Årsredovisning för 2013 bifogas. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Verksamhetsberättelse  

c) Årsredovisning Bröderna Molanders stiftelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Kultur- och bildningsnämnden ska, som ansvarig nämnd för Bröderna 
Molander stipendiefond, fastställa verksamhetsberättelse, se bilaga.  

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA äger rum den 19 september. 

 

Uppföljning 

Ej relevant. 

 



 

 

 
 

Bröderna Molanders stiftelse Datum 2014-09-09   Sida 1 (1) 
     Dnr  
       

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

     
     
    
   

 

 

Verksamhetsberättelse 2013 

 

 

Under åberopande av reglementet för Bröderna Molanders stiftelse får 
stipendienämnden avge följande redogörelse för verksamheten under 
läsåret 2013/2014. 

 

Antal inkomna ansökningar var 468. Av dessa beviljades 461 stipendiater. 

Sammanlagt fördelades 4 104 975 kr för totalt 3 351 terminer. 

 

Stipendiaterna fördelade sig på följande yrken: 

 

 Antal  Kronor 

Administration, ekonomiska 
och sociala yrken  

 

155 

 

1 259 300 

Kultur- och 
informationsyrken 

 

33 

 

225 400 

Tekniska yrken 129 1 286 250 

Undervisningsyrken 39 355 250 

Vårdyrkesutbildning 105 978 775 

Totalt 461 4 104 975 

 

 

 

 

Ann-Catrin Lofvars     Malin Lagergren 

Ordföranden      Förvaltningschef 

Kultur- och bildningsnämnden 



















 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2014-09-23  Sida 1 (2) 
Kultur- och bildningskansli    Dnr LD14/02517 
    Uppdnr 861 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Eriksson Marie 023-49 09 12 
791 29  Falun Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Personalsekr  
  Org.nr: 232100-0180 marie.a.eriksson@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Bröderna Molanders stiftelse - omkostnader 2015 

Ordförandens förslag

1. Kultur- och bildningsnämnden fastställer som stipendienämnd för 
Bröderna Molanders stiftelse omkostnader för 2015 avseende 
administration. 

 

Sammanfattning 

Kultur- och bildningsnämnden är stipendienämnd för Bröderna Molanders 
stiftelse. För 2015 föreslås att de administrativa omkostnaderna för 
hantering av annonsering, ansökningar, utbetalning etc högst får uppgå till 
585 000 kr. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Omkostnader stiftelsen Bröderna Molander bokföringsåret 2015 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Kultur- och bildningsnämnden ska årligen fastställa budget för den 
administrativa hanteringen av Bröderna Molanders stiftelse. 

Under 2012 påbörjade ett projekt för att underlätta och förenkla hanteringen 
av ansökningar till Bröderna Molander stipendiefond genom att upphandla 
en databas. Projektet utvidgades till att avse fler ansökningstyper än till 
Bröderna Molander, t ex för Studieförbunden eller för ideella, idéburna 
organisationer. Den första upphandlingen avbröts och den andra 
upphandlingen överklagades. För närvarande ligger frågan hos 
Förvaltningsrätten. De väntas tidigast i oktober. Tills vidare bygger 
föreliggande budgetförslag på en oförändrad hantering av ansökningarna. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA äger rum den 19 september. 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr Sida 

2 (2) 2014-09-23 LD14/02517 
 

 

 

 

Uppföljning 

Uppföljning sker årligen. 



 

PM 

 
 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2014-08-27   Sida 1 (1) 
Kultur- och bildningskansliet     Dnr  
       

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Kommunernas Hus 023-49 00 00 Anna Skogberg 023-490193 

791 29  FALUN Myntgatan 2 
landstinget.dalarna@ 
ltdalarna.se ekonomichef 072-51 64 690 

 FALUN www.ltdalarna.se  
  232100-0180 

 

 

Omkostnader stiftelsen Bröderna Molander avseende 
bokföringsåret 2015 

 

 

Externa kostnader (lön, drift av 
databas) 

240.000 kr 

Annonser 27.000 kr 

Förvaltningskostnader 282.000 kr 

Revisionsarvoden  30.000 kr 

Övrigt (tryck, mtrl, porto, telefon m 
m) 

6.000 kr 

Totalt  585.000 kr 

 

 

Ann-Catrin Lofvars    Malin Lagergren 

Ordföranden     Förvaltningschef 

Kultur- och bildningsnämnden 
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