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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 Kulturpris 2014 
Diarienummer LD14/01402 

Ordförandens förslag 

1.  (Namn) tilldelas Landstinget Dalarnas kulturpris om 100 000 kronor. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Landstinget har sedan år 1963 årligen utdelat ett kulturpris. Enligt stadgarna 
ska priset tilldelas en, eller undantagsvis flera, i länet födda, verksamma, 
eller till länet knutna personer inom litteraturens, konstens, musikens, 
forskningens, folkbildningens eller annat därmed jämförligt område. 
Organisation eller institution som är verksam inom nämnda område kan 
också tilldelas priset. Priset utdelas utan ansökan. 

Följande förtroendevalda har (KBN §11/2011)utsetts att ingå i kommittén för 
att bereda frågan samt lämna förslag till kulturpristagare och stipendiater: 

Ann-Catrin Lofvars (MP), sammankallande 

Suzanne Lazar (S) 
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Håkan Frank (M) 

Malin Lagergren har varit föredragande tjänsteman. 

 

Förslaget lämnas till Kultur- och bildningsnämnden vid sammanträdet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

5 Kulturstipendium 2014 
Diarienummer LD14/01380 

Ordförandens förslag 

1. Två namn tilldelas Landstinget Dalarnas två kulturstipendier om 50 
000 vardera kr för år 2014. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

Landstinget Dalarna delar ut två stipendier på 50 000 kr vardera för att 
stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom litteratur, konst, musik, 
forskning, och folkbildning eller andra därmed jämförbara områden.  

Stipendierna utdelas efter ansökan till personer som är bosatta inom länet, 
eller som själva eller genom sin kulturella verksamhet har anknytning till 
länet, och är verksamma inom ovan nämnda områden. Stipendiater utses 
av Kultur- och bildningsnämnden. 

År 2014 har 37 sökande, varav 23 kvinnor och 14 män, inkommit. Flest 
ansökningar har inkommit inom de tre områdena, här uppräknade i fallande 
ordning: konst, musik och litteratur. Mottagare av kulturstipendierna för unga 
bereds av en grupp, som består av sakkunniga från de 
landstingsfinansierade kulturverksamheterna. 

Följande förtroendevalda har utsetts (KBN § 11/2011) till kommittén för att 
bereda frågan vidare och lämna förslag till kulturpristagare och stipendiater:  

 

Ann-Catrin Lofvars (MP), sammankallande 

Suzanne Lazar (S) 

Håkan Frank (M) 

linjan
Blyertspenna
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Malin Lagergren och Erik Arrhén har varit föredragande tjänstemän. 

6 Kulturstipendium för unga 2014 
Diarienummer LD14/01381 

Ordförandens förslag 

1. Fyra namn tilldelas Landstinget Dalarnas kulturstipendium om 10 000 
kr vardera för år 2014. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Från år 2002 har fyra stipendier till unga kulturverksamma personer delats 
ut. Stipendiaterna utses av kultur- och bildningsnämnden.  

För år 2014 har fyra stipendier om vardera 10 000 kronor annonserats. 
Stipendierna kan sökas av unga kulturaktiva mellan 16-25 år. Stipendierna 
ska lyfta fram ung kultur och olika kulturyttringar kan komma ifråga. Även 
unga arrangörer kan söka. 

År 2014 har 31 sökande, varav 24 kvinnor och 7 män, inkommit. Flest 
ansökningar är inom musik, därefter hantverk/konst.  

Mottagare av kulturstipendierna för unga bereds av en grupp, som består av 
sakkunniga från de landstingsfinansierade kulturverksamheterna. Gruppen 
lämnar förslag till Kultur- och bildningsnämnden, som beslutar om 
stipendiater 2014.  

Följande förtroendevalda har utsetts (KBN § 11/2011) till kommittén för att 
bereda frågan vidare och lämna förslag till kulturpristagare och stipendiater: 

 

Ann-Catrin Lofvars (MP), sammankallande 

Suzanne Lazar (S) 

Håkan Frank (M) 

Malin Lagergren och Ulrika Öhrn har varit föredragande tjänstemän. 
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Informations- och anmälningsärenden 

7 Information 
 

Ordförandens förslag 

1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 

a) Dalarnas regionala kulturplan- överenskommelser (LD13/01187) 

b) Fristadsförfattare (LD13/00655) 

c) Beviljade medel från Kulturrådet 

d) Konstnärlig utsmyckning av offentlig miljö (LD14/00889) 

e) Revisionsrapport om yttrande- och meddelandefrihet 

f) Älvdalens Utbildningscentrum (LD14/01918) 

g) Läs- och litteraturfrämjande 

h) Kurser och konferenser (bilaga 7 h) 

i) Ny chef på Musik i Dalarna 

j) Rekrytering av museichef 

8 Anmälan av delegeringsbeslut 

Inga delegeringsbeslut att anmäla. 

9 Övriga anmälningsärenden 

Inga övriga anmälningsärenden. 
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Beslutsärenden 

10 Budget 2014 - Budgetändring 
Diarienummer LD13/03041 

Ordförandens förslag 

1. Godkänna att 171 000 kr överförs från kostnadsställe 92204 Politiska 
ungdomsförbund till kostnadsställe 92116 Projektbidrag. 

Sammanfattning av ärendet 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

11 Projektstöd 2014 höst 
Diarienummer LD14/02440 

Ordförandens förslag 

1. Att nämnden fattar beslut om att fördela medel till utvecklingsprojekt 
utlyst hösten 2014, enligt förslag. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Motivering: De beviljade projekten uppfyller kriterierna väl och har goda 
förutsättningar att genomföras. De har regional betydelse för länet kultur 
och bildningsliv. Projekten har sammantaget god regional spridning och 
omfattaren god spridning av insatser inom olika områden. Total summa för 
2014 är 2 181 000 kr. För hösten 2014 finns 990 000 kr att fördela. Av de 53 
projekt som inkommit föreslås 23 få projektmedel till en total summa av 990 
000 kr enligt bilaga. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag på fördelning av projektmedel 

c) Översikt på inkomna ansökningar 

12 Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015. Revidering av budget 
och utvecklingsområden inför 2015 
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Ordförandens förslag 

1. Ansökan till Statens kulturråd om utökad budget med 1000 tkr inom 
ramen för samverkansmodellen inför budgetåret 2015 godkänns.  

Ansökan om utökad budget 2015 inom ramen för Samverkansmodellen 
skickas till Statens kulturråd i november.  

Kultur- och bildningsförvaltningen får i uppdrag att ansöka om 
utvecklingsbidrag från Statens kulturråd i början av 2015 inom områdena 
musik, dans, konst och fristadsförfattare. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015 aktualiseras med en ny ansökan 
om budget inför budgetåret 2015. Landstinget Dalarna ansöker om en 
utökad budget på 1000 tkr utöver Statens kulturråds ordinarie uppräkning. 
Det statliga bidraget till landstinget var 32 123 tkr för år 2014 inkl. 
uppräkning. Utökad budget söks inom ramen för samverkansmodellen.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

13 Kvalitetsredovisning Musikkonservatoriet 2013/2014 
Diarienummer LD14/03128 

Ordförandens förslag 

1. Godkännande av kvalitetsredovisning 2013/2014 för 
Musikkonservatoriet 

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitetsredovisningen innehåller både resultat av den kvalitetsenkät som 
genomfördes i juni för eleverna vid Musikkonservatoriet samt betygspoäng, 
fullföljande av utbildning samt antagning till högre utbildningar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014 Musikkonservatoriet 

14 Internkontroll - rapport 2014 
Diarienummer LD13/02630 

Ordförandens förslag 

1. Godkännande av delrapport om intern kontroll 2014 enligt bilaga 
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Sammanfattning av ärendet 

En rapport över resultatet av kontrollplanen lämnas årligen till nämnden. 
Kultur- och bildningsnämnden beslutade i oktober 2013 om plan för kontroll. 
En övergripande gemensam kontrollplan fastställdes av Landstingsstyrelsen 
2014-04-07 §40.  

Av de totalt åtta internkontroll punkterna har fem kontrollerats. Vissa mindre 
avvikelser har konstaterats, främst i rutiner, och kommer att åtgärdas under 
hösten. 

Under tidigare år har nämnden fastställt internkontrollplanen för 
nästkommande år på oktobermötet. Denna föreslås för 2015 fastställas i 
februari av den nya nämnden. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Internkontroll 2014 - rapport 

15 Kultur- och bildningsnämndens dialoger med verksamheterna 
2015 
Diarienummer LD14/03129 

Ordförandens förslag 

1. Anteckna informationen om Kultur- och bildningsnämndens dialoger 
med verksamheterna till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och bildningsnämndens ska i dialogform ha möjlighet att träffa de 
landstingsfinansierade kultur- och bildningsverksamheterna för att få 
information och möjlighet att ställa frågor. Dialogerna sker i samband med 
nämndens ordinarie möten. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Kultur- och bildningsnämndens dialoger 
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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 
   

 

 

  
  
  
  
  

Budget 2014 - Budgetändring 

Ordförandens förslag

1. Godkänna att 171.000 kr överförs från kostnadsställe 92204 Politiska 
ungdomsförbund till kostnadsställe 92116 Projektbidrag. 

 

Sammanfattning 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

I budgetbeslut för 2014 fastställde Kultur- och bildningsnämnden en ram till 
Folkrörelseberedningen för senare fördelning. Medlen fördelades i senare 
beslut till olika kostnadsställen enligt förslag från Folkrörelseberedningen. 
Till kostnadsställe 92204 Politiska ungdomsförbund anslogs 700.000 kr. Alla 
politiska partier som är representerade i Landstingsfullmäktige har inte ett 
ungdomsförbund och alla ungdomsförbund som kunde söka bidrag gjorde 
inte det därför kommer det att bli ett överskott om drygt 170.000 kr 
avseende ungdomsförbunden. 

Vid den andra projektutlysningen inkom 53 ansökningar. Av dem föreslås ett 
20-tal att få stöd. Kvar att fördela av den ursprungligt fastställda 
projektpotten är 819.000 kr. För att inte äventyra genomförandet genom en 
alltför stor minskning av den ekonomiska ramen för de projekt som föreslås 
få stöd föreslås en förändring av budgeten där del av det förväntade 
överskottet för de politiska ungdomsförbunden tillfälligt överförs till 
projektbidrag. 

Patientperspektiv 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Ekonomi och finansiering 

Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 
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Folkhälsa 

Beslutet förutses ha en positiv påverkan på folkhälsan i Dalarna då projekt 
med inriktning mot folkhälsan föreslås få bidrag. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Förhandling enligt § 11 MBA äger rum den 24 oktober 

Uppföljning 

Uppföljning sker i samband med period- och bokslutsrapporter. 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 
Jensen-Holmstedt 
Theresia  

791 29  Falun Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se   
  Org.nr: 232100-0180 Theresia.Jensen@LtDalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Projektstöd 2014 höst 

Ordförandens förslag

1. Att nämnden fattar beslut om att fördela medel till utvecklingsprojekt  
utlyst hösten 2014, enligt förslag. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 

Motivering: De beviljade projekten uppfyller kriterierna väl och har goda 
förutsättningar att genomföras. De har regional betydelse för länet kultur 
och bildningsliv. Projekten har sammantaget god regional spridning och 
omfattar en god spridning av insatser inom olika områden. Total summa för 
2014 är 2 181 000 kr. För hösten 2014 finns 990 000 kr att fördela. Av de 53 
projekt som inkommit föreslås 23 antal få projektmedel till en total summa 
av 990 000 kr. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag på fördelning av projektmedel  

c) Översikt på inkomna ansökningar 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Landstinget Kultur och bildning utlyser två gånger om året stöd till 
utvecklingsprojekt. 

Denna utlysning öppnade 140818 och stängde 140915 

Ansökningarna gjordes i ett Word dokument som skickades in via mejl eller 
brevpost. Handläggaren har gjort en första översyn för att se om 
ansökningarna stämmer in med kriterierna. Ansökningarna har sedan 
bedömts av totalt 17 sakkunniga, som representerat konstområden, 
bildning, folkhälsa, demokrati och mångfald.  

De sakkunniga består av personer som inte själva kan tänkas söka stödet.  

En bedömningsmatris med poäng har varit verktyg för de sakkunniga, som 
tillsammans med skriftliga kommentarer utgjort underlag för de förslag som 
lagts fram av förvaltningschefen. 
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Projektstödet ska bidra till att öka samverkan mellan Landstinget Dalarnas 
verksamheter, föreningsliv och kulturskapare och till att målen i Dalarnas 
regionala kulturplan uppfylls. 
 

Patientperspektiv Ekonomi och finansiering Miljö Juridik 

Dessa perspektiv anses inte relevanta i detta ärende. 

Likabehandling 

Projektstödet har likabehandling som ett kriterium för att erhålla medel och 
graden av uppfyllnadspotential är en av grunderna för beslut kring 
projektansökningarna. 

Barnperspektiv 

Barn och unga prioriteras i projektbesluten och barn- och sakkunniga inom 
området deltar i projektbedömningarna för att säkerställa att medlen går till 
projekt där barn och unga deltar och involveras.  

Folkhälsa 

Folkhälsa är ett av kriterierna i projektstöden och är centralt i 
bedömningarna 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA äger rum den 24 oktober. 

Uppföljning 

Uppföljning sker löpande och sammanställs i årsredovisningen 

 

http://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Sa-har-arbetar-vi/Framtid-och-utveckling/Kulturplanen/
http://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Sa-har-arbetar-vi/Framtid-och-utveckling/Kulturplanen/


 



Sökande Projektnamn sökt summa

1. Ludvika hembygdsförening Renovering av hästvinda avsedd 31 185

för uppfodring av malm från

gruva 

2. Teater sLAgeT Teaterslaget 25 000

3. Folkets Hus upa Säter Förening ”Nyfiken på Opera live på Bio” 95 000

4. SISU Idrottsutbildarna Föreningspooler 100 000

5. SISU Idrottsutbildarna Mötesplats utbildning för framtiden 100 000

6. SISU Idrottsutbildarna Integrering genom idrottskolor 100 000

7. ABF Dalarna På lika villkor 100 000

8. IOGT-NTO Dalarna Nu dricker även mormor och 25 000

 farmor –om äldre kvinnors 

 ökande alkoholkonsumtion

9.Studiefrämjandet Södra Dalarna Cafe Planet 100 000

10.Dalarnas Idrottsförbund Fler och bättre evenemang i Dalarna 100 000

11.Dalarnas Idrottsförbund Antidoping 100 000

12.Dalarnas Idrottsförbund Nya idrottsformer 100 000

13. Riddare utan gränser Gärdsjöspelen 100 000

14.Transtrands Hembygdsförening Gamla gården, etapp 2 - 60 000

 parstugan

15.Dalarnas Bildningsförbund Dalecarlia Music Awards 100 000

16. ABF Dala Finnmark Den digitala folkrörelsen 100 000

17. Studiefrämjandet Södra Dalarna Dala arrangörer 100 000

18.Studiefrämjandet Södra Dalarna Låt mig berätta - integration 100 000

19.Werner Aspenströmsällskapet Werner Aspenströms liv 100 000

och författarskap

20.Kreativa Nätet Förstudie om behov av stöd till 100 000

 KKN 

21. SMC Dalarna Vidareutbildning av instruktörer för 65 000

mc-fortbildning

22.Konst i Dalarna Konstnärslänken 100 000

23. ScenKonstellationen Dalaskräcken 100 000

24. aliEn dance company DESAMMA 100 000

25.Lima Hembygdsförening Mattesladorna/Korsnäsladan 100 000

26.Föreningen Vidgade Vyer Vidga dina vyer – 100 000

 skapa och växa i mångfald



Sökande Projektnamn sökt summa

27.Fallsbjörkens Ateljéprogram 100 000

28. Kulturföreningen Bergstenska Falun Lever! 60 000

29. Sveriges Orkesterförbund OrkesterNU! 100 000

30. Kulturföreningen Vilde Underground Safari 100 000

31. Falu Jazzklubb avdelning UNG JAZZ FORUM 2014 100 000

32. Sensus studieförbund Dalamenuett & Polonäs 100 000

33. Konstfrämjandet i Dalarna Ryssläger i Abborrtjärn Smedje 70 000

backens kommun och andra 

läger i länet

34. Studiefrämjandet Gävle Dala Norr Konst i byn 100 000

35. SPF:s Daladistrikt Fotokurs 50 000

36. Sensus studieförbund Multireligiösa guidningar i Dalarna 59 000

37. Sensus studieförbund Skaparprojektet 59 000

38. Kulturens Bildningsverksamhet Kultur och Hälsa 100 000

39. Sjöviks Kamratförbund Music Breaching the Barriers 100 000

Sjövik-Palestina

40. Bojsensburgs ungdomsråd Konst & skapande 29 750

41. Alevitföreningen Dalarna Kulturtraditioner - vi och ni 100 000

tillsammans

42. Johan Ahlbäckstiftelsen Johan Ahlbäck i samtiden” 85 000

43. Amatörteaterföreningen Humus Scenkonstfestivalen Draken 80 000

44.Dalarnas Spelmansförbund Ett band i varje låt 45 000

45. Sensus studieförbund Nära-historien-upplevelser 50 000

46. Graffiti Dalarna Borlänge gatukonst vecka 100 000

47. Dala-Floda operafest Dala-Floda Operafest 100 000

 ideell organisation ”Musikdramatik för alla”

48.Stiftelsen Rovdjurscentrum Snöskulpturfestival barn 2015 40 000

En förstudie/pilotförsök

49.Stiftelsen Rovdjurscentrum Trä, design, gubbmuseum 100 000

50.Stiftelsen Rovdjurscentrum FUN Festival Unga Naturfilmare 50 000

51. Studiefrämjandet Gävle Dala Norr SeeMyArtDalarna 50 000

52. Ideella föreningen teater vid Utveckling av nätverk och infra 100 000

Siljan struktur för teater vid Siljan

53. UNF Nyktrare studentliv 57 000

4 385 935



Förslag till fördelning projektbidrag ht 2014, kr    Sökt belopp Förslag till beslut 

 Sökande Projektnamn     

    

Folkets Hus upa Säter Förening ”Nyfiken på Opera live på Bio” 95 000 25 000 

SISU Idrottsutbildarna Integrering genom idrottskolor 100 000 50 000 

 ABF Dalarna På lika villkor 100 000 80 000 

IOGT-NTO Dalarna  
  
  

Nu dricker även mormor och  
 farmor –om äldre kvinnors  
 ökande alkoholkonsumtion 

25 000 
  
  

15 000 
  
  

Dalarnas Idrottsförbund Antidoping 100 000 50 000 

Studiefrämjandet Södra Dalarna Låt mig berätta - integration 100 000 50 000 

Werner Aspenströmsällskapet Werner Aspenströms liv  100 000 30 000 

Kreativa Nätet Förstudie om behov av stöd till KKN Dalarna 100 000 40 000 

Konst i Dalarna Konstnärslänken 100 000 100 000 

ScenKonstellationen Dalaskräcken 100 000 70 000 

Fallsbjörkens Ateljéprogram Internationellt residens för konstnärer 100 000 50 000 

Falu Jazzklubb avdelning  UNG JAZZ FORUM 2014 100 000 40000 

Konstfrämjandet i Dalarna Ryssläger i Abborrtjärn Smedje 70 000 50 000 

Studiefrämjandet Gävle Dala Norr Konst i byn 100 000 50 000 

SPF:s Daladistrikt Fotokurs 50 000 10 000 

Sensus studieförbund Skaparprojektet 59 000 30 000 

Sjöviks Kamratförbund Music Breaching the Barriers  100 000 50 000 

Bojsensburgs ungdomsråd Konst & skapande 29 750 20 000 

Dalarnas Spelmansförbund Ett band i varje låt 45 000 25 000 

Dala-Floda operafest Dala-Floda Operafest "Musikdramatik för alla" 100 000 50 000 

Stiftelsen Rovdjurscentrum  Snöskulpturfestival barn 2015  40 000 40 000 

Studiefrämjandet Gävle Dala Norr SeeMyArtDalarna 50 000 40 000 

UNF Nyktrare studentliv 57 000 25 000 

  Summa 1 820 750 990 000 

  Totalt sökt 4 385 935   
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Arrhén Erik  
791 29  Falun Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Kultursekreterare  
  Org.nr: 232100-0180 erik.arrhen@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015. Revidering av 
budget och utvecklingsområden inför 2015 

Ordförandens förslag

1. Ansökan till Statens kulturråd om utökad budget med 1000 tkr inom 
ramen för samverkansmodellen inför budgetåret 2015 godkänns.  

2. Ansökan om utökad budget 2015 inom ramen för 

Samverkansmodellen skickas till Statens kulturråd i november.  

3. Kultur- och bildningsförvaltningen får i uppdrag att ansöka om 

utvecklingsbidrag från Statens kulturråd i början av 2015. 

Sammanfattning 

Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015 aktualiseras med en ny ansökan 
om budget inför budgetåret 2015. Landstinget Dalarna ansöker om en 
utökad budget på 1000 tkr utöver Statens kulturråds ordinarie uppräkning. 
Det statliga bidraget till landstinget var 32 123 tkr för år 2014 inkl. 
uppräkning. Utökad budget söks inom ramen för samverkansmodellen.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Kulturplanen ska visa hur den regionala kulturverksamheten i Dalarna ska 
utvecklas och främjas. Planen ska vara ett instrument för planering och 
tjäna som underlag i dialogen med staten om de regionala kulturmedlen 
enligt Samverkansmodellen, förordning (2010:201) . Planen gäller 2013-
2015. De statliga kulturmedlen söks från Statens kulturråd varje år och i år 
ska ansökan om de regionala kulturmedlen var Statens kulturråd tillhanda i 
november.   
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Verksamhetsmedel inom ramen för samverkansmodellen 
Landstinget anhåller hos Kulturrådet om en ökning av sitt nuvarande bidrag 
med en miljon kronor, utöver sedvanliga uppräkning, i syfte att möta upp 
mot den ökade aktiviteten från landsting och kommunerna i samt att 
fördjupa och förstärka arbetet med den prioriterade målgruppen barn och 
unga.  

Landstinget Dalarna befinner sig halvvägs in i pågående planperiod. Arbetet 
pågår intensivt med att implementera planen i verksamheterna i nära 
samverkan med kommunerna, vilket kanske särskilt märks i de 
utvecklingsprojekt som vänder sig mot den prioriterade målgruppen barn 
och unga. Parallellt pågår även arbetet inför den kommande planperioden 
2016-2018 inför vilken en Kultur- och bildningsplan ska beslutas av 
landstingsfullmäktige i november 2015. 

Bred samverkan 

Efter att Kulturplanen 2013-2015 antagits, har nio dalakommuner av femton 
tecknat en överenskommelse med landstinget. Skrivelserna pekar i många 
fall ut konkreta samarbetsprojekt, ibland intentioner om 
samverkansområden. Överenskommelserna ger så väl förvaltningen som 
verksamheterna en ökad kunskap om kommunernas behov. Samtliga 
utvecklingsprojekt som bedrivs inom förvaltningen sker i samverkan med 
alla eller flera av länets kommuner. För Siljanskommunerna har 
överenskommelserna resulterat i en projektansökan till Kulturrådet kring 
timmerhuskulturen som medfinansierats av så väl kommunerna själva, 
landstinget och länsstyrelsen. Det ökade kommunala engagemanget höjer 
emellertid förväntningarna på statens insatser i samverkansmodellen.  

I remissvaren inför den nuvarande kulturplan påtalades det från flera håll ett 
behov av lösa projektmedel att söka från Landstinget. Efter omprioriteringar 
i den egna förvaltningens budget lösgjorde därför landstinget 2 miljoner kr 
att årligen fördelas till föreningsliv, bildningsförbund och fria kulturskapare. 
Vi kan redan efter ett år se att det nya bidraget har haft flera positiva 
effekter. Det har t.ex. öppnat upp kontaktytorna mellan Landstinget och 
dess verksamheter å ena sidan, och det civila samhällets aktörer år den 
andra sidan, vilket givit ökade möjligheter att stärka kulturplanen i länet. 

Förstärkt arbete med barn och unga 

I Dalarna pågår ett intensivt tvärsektoriellt arbete med att lyfta barn och 
unga i det regionala tillväxtarbetet under parollen Dalarna – Sveriges bästa 
ungdomsregion. Arbetet med länets kulturplan har inneburit att hela 
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förvaltningen målinriktat arbetat med den prioriterade målgruppen barn och 
unga. Området har numera sin egen strateg med placering i Kultur- och 
bildningskansliets stab. Inom fältet bedrivs tre treåriga utvecklingsprojekt 
vars resultat kommer att slutredovisas och utvärderas under 2015. 
Projekten är 1. Anoda - Barnbildcenter, som syftar till att stärka barn och 
ungas egna skapande, 2. Musikdramatik för barn och unga, som sker i nära 
samverkan med musikskolans elever i tre kommuner samt 3. Kultur Hjärta 
Skola, som ska utveckla elevers medbestämmande över kommunernas 
kulturutbud. Kulturrådet har gett bidrag till projekt 1 och 2, samt Riksteatern 
till projekt 3. 

Ethno är ett internationellt världsmusikläger för avancerade folkmusiker 
mellan 17 och 25 år. Lägret är en angelägen insats för demokrati och 
mångkultur som årligen samlar nära hundra unga folkmusiker från uppåt 
tjugo länder. Lägret föddes som en del av Falun Folkmusik Festival 1989 
men sedan 2006 arrangeras Ethno i Rättvik med Folkmusikens Hus som 
huvudman. Numera har lägret även efterföljare i nära dussinet länder.  
Ethno 2014 arrangerades i samarbete med bl.a. Rättviks kommun, 
Landstinget Dalarna och civila samhället. Tidigare gav även staten, via 
Rikskonserter, ett generöst direkt bidrag till verksamheten som dock efter 
myndighetens nedläggning bantades betydligt.  

Bildningen blir ny del i kommande planperiod 2016-2018 

Inför kommande planperiod 2016-2018 kommer Landstinget Dalarna att 
utöka sin regionala kulturplan till en Kultur- och bildningsplan med specifika 
mål för länets folkbildning, alltså de sju folkhögskolorna och de tio 
studieförbunden samt Musikkonservatoriet i Falun. På så sätt knyter 
förvaltningen sina två verksamhetsområden närmare varandra och utnyttjar 
processen effektivare kring dialoger och samråd, i syfte att stärka 
verksamheterna i kommunerna och i det civila samhället. Ett utmärkt 
exempel på denna naturliga koppling mellan kultur och bildning är KUB, 
som är ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i Dalarna, 
Värmland, Uppsala och Gävleborg, och på vars resultat länen nu bygger 
vidare ett planerat treårigt projekt med namnet Dela läslust i syfte att 
fortbilda målgruppen om läsfrämjande insatser för barn och vuxna. 

 

Ekonomi och finansiering 

Ärendet behandlar statens medfinansiering av samverkansmodellen. 
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Barnperspektiv 

Landstinget begär en ökning av statens bidrag inom ramen för 
samverkansmodellen bl.a. på grund av det intensiva arbete kring barn och 
unga som nu pågår inom verksamheterna och i utvecklingsprojekten.  

Patientperspektiv, folkhälsa, miljö, likabehandling, juridik samt 
medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta för behandlingen av ärendet. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA äger rum den 24 oktober. 

 

 



 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2014-10-28  Sida 1 (2) 
Kultur- och bildningskansli    Dnr LD14/03128 
    Uppdnr 900 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  
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Kvalitetsredovisning Musikkonservatoriet 2013/2014 

Ordförandens förslag

1. Godkännande av kvalitetsredovisning 2013/2014 för 
Musikkonservatoriet 

 

Sammanfattning 

Kvalitetsredovisningen innehåller både resultat av den kvalitetsenkät som 
genomfördes i juni för eleverna vid Musikkonservatoriet samt betygspoäng, 
fullföljande av utbildning samt antagning till högre utbildningar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Kvalitetsredovisning läsåret 2013/2014 Musikkonservatoriet 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Skollagens kapitel 4 säger att varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. Under 2012 förändrades kvalitetsredovisningen och 
senarelades för att uppgifter om elevens synpunkter ska sammanställas 
tillsammans med uppgifter om betygspoäng och uppgifter om studier efter 
gymnasieutbildningen. 

I den elevenkät som genomfördes i juni deltog 46 av 57 möjliga 
gymnasieelever d v s 81%. Under 2013 deltog 64% av gymnasieeleverna i 
enkäten. Musikkonservatoriet har under alla år haft mycket hög procentsiffra 
som visar att eleverna fullföljer sin utbildning. Det gäller även läsåret 
2013/2014. Skolans genomsnittliga betygspoäng för avgångseleverna är 
17,63. Detta var den första årskullen som gick ut enligt den nya 
gymnasieläroplanen GY 11, med ett nytt betygssystem. Det finns för riket 
som helhet ännu inget genomsnittligt betygspoäng framräknat. Inget visar 
att årets avgångsklass skulle vara svagare än tidigare årskullar. 

Intagningsfrekvensen till högskolan visar skolans förmåga att förbereda 
eleverna på ett sätt som överensstämmer med Musikhögskolans krav. Över 
90% av alla Musikkonservatoriets elever bli antagna till högre 
musikutbildningar i Norden och Europa.  
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Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Likabehandling 

Frågor i kvalitetsenkäten finns om elevens upplevelser 

Barnperspektiv 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en del i att eleverna vid 
Musikkonservatoriet får så bra studieresultat som möjligt och att deras 
studiesituation överlag upplevs som bra  

Juridik 

Hänsyn tas till Skollagens kap 4. 

Folkhälsa 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Det systematiska kvalitetsarbetet är till för att ytterligare förbättra både 
elevers och medarbetarnas situation vid skolan 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA äger rum den 24 oktober 

Uppföljning 

Enligt arbetet med systematiskt kvalitetsarbete vid Musikkonservatoriet 
lämnas skolan årligen kvalitetsredovisning till Kultur- och bildningsnämnden 
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Box 712 Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
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Internkontroll 2014 - rapport  

Ordförandens förslag

1. Godkännande av delrapport om intern kontroll 2014 enligt bilaga 
 

Sammanfattning 

En rapport över resultatet av kontrollplanen lämnas årligen till nämnden. 
Kultur- och bildningsnämnden beslutade i oktober 2013 om plan för kontroll. 
En övergripande gemensam kontrollplan fastställdes av Landstingsstyrelsen 
2014-04-07 §40.  

Av de totalt åtta internkontroll punkterna har fem kontrollerats. Vissa mindre 
avvikelser har konstaterats, främst i rutiner, och kommer att åtgärdas under 
hösten. 

Under tidigare år har nämnden fastställt internkontrollplanen för 
nästkommande år på oktobermötet. Denna föreslås för 2015 fastställas i 
februari av den nya nämnden. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Internkontroll 2014 – rapport 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Av de totalt åtta internkontroll punkterna har fem kontrollerats. Vissa mindre 
avvikelser har konstaterats, främst i rutiner, och kommer att åtgärdas under 
hösten. 

Kontrollen visar att en viss förbättring har skett inom de områden som ingår 
i kontrollplanen. Avseende beviljade ledigheter vid enskilda angelägenheter 
med lön har en rutin upprättats vid löneenheten där en månatlig kontroll 
sker via Heroma då vissa felaktiga ledigheter tidigare har beviljats inom t ex 
Hälso- och sjukvården. Inga felaktigt beviljade ledigheter återfinns inom 
Kultur- och bildningsförvaltningen. 

Uttag av semesterledighet under sommaren har förbättrats jämfört med 
tidigare år. En rutin där semesterlistor från Heroma tas ut kontinuerligt och 
skickas till cheferna kommer att införas. 

Avseende uppföljning av att de gemensamma kontrollinstruktionerna följs, 
där stickprov har tagits på fakturor bokförda under konton för resor, hotell, 
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utbildning, representation och övriga personalkostnader visar att det 
fortfarande ibland händer att chefer attesterar fakturor rörande dem själva. 
Instruktionerna säger att det ska närmaste chef göra. Ofta rör det poster där 
fakturorna rör flera personer, t ex gemensamma tågresor till konferenser 
etc. Uppgifterna kommer att tas upp vid ledningsgruppsmöten. 

Jämfört med tidigare år har förbättringar skett även inom det gemensamma 
kontrollområdet Upphandling och avtal. Dels fungerar den rapport i 
uppföljningsverktyget BILD mycket bättre då många fler avtal rapporterats in 
i avtalsbasen. Kontrollen visar dock att vissa existerande avtal fortfarande 
saknas i databasen. Det gäller både centrala avtal och lokalt tecknade avtal 
för t ex köpta eller hyrda undervisningstjänster, it-tjänster, el, elnät, 
fjärrvärme, vatten och avlopp, avfallshantering. En rutin för hur lokalt 
tecknade avtal ska inrapporteras i avtalsbanken kommer att utarbetas. 

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 24 oktober 

Uppföljning 

De återstående kontrollpunkterna kommer att senast rapporteras i samband 
med bokslutsarbetet. 
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INTERN KONTROLL - Rapportering 

Kultur- och bildningsförvaltningen 2014 – Gemensamma internkontrollområden i kursiv stil 
 

Rutin Kontrollmål Ansvarig för att 
kontroll utföres  

Kontrollmetod 
(inkl frekvens) 

Rapport till När sker 
rapportering 

RESULTAT 

Beviljade ledigheter vid 

enskild angelägenhet 

med lön enligt AB § 32 

Kontroll av att ledighet med lön 

som beviljats är förenlig med AB § 

32 

Personalchef 

 

 

 

 

Totalt Kultur- och 

bildningsförvaltning

en 

 

 

FC/KBN 

 

 

 

 

Uppföljning i 

samband med 

delårsbokslut. 

Rapporteras i 

samband med att ny 

internkontroll plan tas 

 

Kontinuerlig kontroll sker av 

löneenheten via Heroma varje 

månad. Inga avvikelser. 

Uppföljning av övertid Följa övertidens utveckling över 

tid och se trender. Orsak, 

samband? 

Personalchef/Ekono

michef 

Analys av övertid 

inom Kultur- och 

bildningsförvaltning

en 

KBN Uppföljning i 

samband med 

årsbokslut 

Rapporteras i 

samband med 

årsbokslut 2014 

Rapporteras i samband med 

årsbokslut 

Semesterledighet Att fyra veckor av semester 

förläggs till månaderna juni-

augusti 

Personalchef Total genomgång KBN Uppföljning i 

samband med 

delårsbokslut. 

Rapporteras i 

samband med att ny 

internkontroll plan tas 

Kontrolleras via 

bevakningslista ur Heroma. 

Uppföljningsrutinen ska 

förbättras och utföras mer 

kontinuerligt. Semesteruttaget 

har förbättrats jämfört med 

tidigare år.  

Attestinstruktioner Att de gemensamma 

attestinstruktionerna följs 

 

Ekonomichef Stickprov 1 ggr/år KBN Uppföljning i 

samband med 

delårsbokslut. 

Rapporteras i 

samband med att ny 

internkontroll plan tas 

Stickprov har gjorts med fem 

fakturor under vissa konton. 

Vissa felaktiga attester har 

påträffats vilket kommer att 

tas upp vid möten i 

ledningsgruppen. 

Inkomstkassa/handkassa Kontroll av kassorna på plats Ekonomichef Total genomgång KBN Uppföljning löpande 

under året. 

Rapporteras i 

samband med att ny 

internkontroll plan tas 

Kontroll har för närvarande 

skett för fyra av sex kassor. 

Där differenser funnits eller 

rutiner saknats har de utretts 

samt utvecklats 

Systematiskt 

arbetsmiljöområde 

Kontroller att instruktioner för 

SAM följ i praktiken 

Personalchefer Stickprov KBN/Personal

direktör 

Rapporteras senast 

2014-11-29 

Gemensam rutin har 

framtagits i 
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Rutin Kontrollmål Ansvarig för att 
kontroll utföres  

Kontrollmetod 
(inkl frekvens) 

Rapport till När sker 
rapportering 

RESULTAT 

(SAM) personalchefsgruppen och 

kontrollpunkten verkställes 

och redovisas senare.  

Verkställighet inom 

personalområdet 

Kontrollera att 

verkställighetsbesluten är kända i 

verksamheten och att de följs 

Personalchefer Stickprov KBN/Personal

direktör 

Rapporteras senast 

2014-11-29 

Gemensam rutin har 

framtagits i 

personalchefsgruppen och 

kontrollpunkten verkställes 

och redovisas senare. 

Upphandling och avtal Matcha leverantörsfakturor med 

de avtal som upphandlats i 

konkurrens(se avtalskatalog). Vid 

avvikelse ska kontrolleras om 

upphandling skett i konkurrens på 

annat sätt, utan medverkan från 

upphandlingsenheten. Avvikelser 

därefter rapporteras. Urval; 

produkt- och/eller 

tjänsteköpsområden som är av 

väsentlig betydelse för 

förvaltningen. I de fall kontroll-

erna inte kan ske via BILD -

rapporter, får analys genomföras 

på annat sätt. 
 

Ekonomichefer Stickprov KBN/Ekonomi

direktör 

Rapporteras senast 

2014-11-29 

Jämfört med tidigare år har 

förbättringar skett. Kontrollen 

har visat att existerande avtal 

saknas i databasen. Det gäller 

både centrala avtal och lokalt 

tecknade avtal för tex köpta 

eller hyrda 

undervisningstjänster, it-

tjänster, el, elnät, fjärrvärme, 

vatten och avlopp, 

avfallshantering. 

 



 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2014-10-28  Sida 1 (1) 
Kultur- och bildningskansli    Dnr LD14/03129 
    Uppdnr 901 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

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

 

 

  
  
  
  
  

Kultur- och bildningsnämndens dialoger med 
verksamheterna 2015 

Ordförandens förslag

1. Anteckna informationen om Kultur- och bildningsnämndens dialoger 
med verksamheterna till protokollet 

 

Sammanfattning 

Kultur- och bildningsnämndens ska i dialogform ha möjlighet att träffa de 
landstingsfinansierade kultur- och bildningsverksamheterna för att få 
information och möjlighet att ställa frågor. Dialogerna sker i samband med 
nämndens ordinarie möten. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Kultur- och bildningsnämndens dialoger 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Under 2013 startade ett utvecklingsarbete med att utforma dialogerna till 
mer workshopsliknande träffar. Verksamheterna träffas samtidigt där den 
enhet som mötet sker hos är värd och tillsammans med de övriga 
deltagande utformar mötet.  

Under 2014 har beslut tagits om att använda dialogtiden på sammanträdena 
i oktober och december till arbete med kultur- och bildningsplanerna. Den 
dialog som avsågs vara i december är flyttad till i februari 2015. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, Barn- 
perspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA äger rum den 24 oktober 

Uppföljning 

Nämnden kommer att få information om verksamheterna. Planen för 
dialoger följs upp vid fastställande av 2016 plan. 



 

PM 
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Kultur- och bildningsnämndens dialoger med 
verksamheterna 2015 

 

 

Datum Var Verksamheter 

Tisdag 10 februari Hemslöjdskonsulenterna Hemslöjdskonsulenterna 
(värd), Arkivcentrum, 
Folkrörelsearkivet, 
Folkmusikens hus 

Tisdag 17 mars Musik i Dalarna  Musik i Dalarna (värd), 
Dalarnas Museum, 
Dalateatern 

Tisdag 19 maj Malungs FHS Malung FHS (värd), Mora 
FHS, Fornby FHS 

Tisdag 22 
september 

Mentalvårdsmuseet Enheten för Scen, dans 
konst och 
Mentalvårdsmuseet 
(värdar), Länsbibliotek 
Dalarna, Film i Dalarna  

Tisdag 27 oktober Ett studieförbund f.m. Kultur- 
och bildningskansliet e.m. 

Dialog med 
studieförbunden 

Tisdag 8 
december 

Magasinet fm., 
Musikkonservatoriet e.m. 

Musikkonservatoriet 
(värd) Kultur- och 
bildningskansliet,  
Kulturföreningen 
Magasinet, Avesta Art 
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