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Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden 
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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. Ann-Britt Grünewald (S) utses att jämte ordföranden justera 
protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till 
justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar. 
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Informations- och anmälningsärenden 

4 Information 
 

Ordförandens förslag 

1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 

a) Dalarnas regionala kulturplan- överenskommelser, uppföljning 
(LD13/01187, LD13/02633) 

b) Fristadsförfattare (LD13/00655) 

c) Älvdalens Utbildningscentrum (LD14/01918) 

d) Kurser och konferenser  

e) Besök av Kulturrådets nya generaldirektör Staffan Forssell 

f) Periodrapport (Bilaga 4 f) 

g) Kallelse till ordförandeträff med Dalarnas organisationer för personer med 
funktionsnedsättning (Bilaga 4 g) 

h) Musikkonservatoriets ansökan om dispens från lärarlegitimation 
(LD14/03629) 

 

5 Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Ordförandens förslag 

1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 17/2013, 38/2013 och Kultur- och bildningsnämnden 
§ 42/2013 fattade beslut. 

a) Bröderna Molanders stipendiefond 2013 – beslut - delas ut på 
sammanträdet 

b) Testamentsgåva till Musikkonservatoriet (LD14/03394) Bilaga 5 b 

c) Projektstöd till kulturaktiviteter, Enheten Scen, Dans, Konst (LD14/00810) 
– delas ut på sammanträdet 

d) Beslut om produktionsstöd Film i Dalarna (LD14/00810) – delas ut på 
sammanträdet 
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6 Övriga anmälningsärenden 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

Anmäles följande: 

a) LF 2014-10-20 §105 Förändringar i fullmäktiges arbetsordning och 
nämndernas reglementen (LD14/01455) 

b) LF 2014-06-16 § 62 Revidering av Landstinget Dalarnas 
arvodesreglemente 
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Beslutsärenden 

7 Budget 2015 
Diarienummer LD14/02119 

Ordförandens förslag 

Fastställande av landstingsbidrag till enheter utom landstinget 

1. Till Musik i Dalarna ge ett bidrag om 17.708.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92112 

2. Till Folkmusikens hus ge ett bidrag om 2.394.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

3. Till Musik i Siljan ge ett bidrag om 300.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

4. Till Stora Daldansen ge ett bidrag om 325.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

5. Till Dalateatern ge ett bidrag om 18.091.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92113 

6. Till Dalarnas museum ge ett bidrag om 17.951.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92110 

7. Till Avesta art ge ett bidrag om 520.000 kr att belasta kostnadsställe 
92101 

8. Till Magasinet Falun ge ett bidrag om 300.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

9. Till Arkivcentrum Dalarna ge ett bidrag om 633.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

10. Till Dalarnas Folkrörelsearkiv ge ett bidrag om 1.051.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

11. Till Dalarnas hemslöjdsförbund ge ett bidrag om 1.051.000 kr att 
belasta kostnadsställe 92101 

12. Till utvecklingsstöd budgetera 1.000.000 kr på kostnadsställe 92115 
för senare fördelning 

13. Till projektstöd budgetera 2.010.000 kr på kostnadsställe 92116 för 
senare fördelning 

14. Till kulturpris/stipendier budgetera 260.000 kr på kostnadsställe 92109 
för senare fördelning 

15. För Fristadsförfattare budgetera 300.000 kr att belasta kostnadsställe 
46016 

16. För stöd till rörelseägda folkhögskolor i länet budgetera 4.114.000 kr 
för senare fördelning från kostnadsställe 95183 

17. Till interkommunal ersättning folkhögskolor budgetera 1.500.000 kr 
från kostnadsställe 95182 
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18. Till ideella, idéburna organisationer samt politiska ungdomsförbund 

budgetera 7.170.000 kr på för senare fördelning 
19. För studieförbund kostnadsställe 92201 budgetera 8.290.000 kr för 

senare fördelning 

Fastställande av landstingsbidrag till enheter inom landstinget 

20. Till Mentalvårdsmuseet inkl Gruvhospitalet fördela en budgetram om 
1.787.000 kr 

21. Till enheten Scen, dans, konst fördela en budgetram om 5.772.000 kr 
22. Till Film i Dalarna fördela en budgetram om 3.024.000 kr 
23. Till Länsbibliotek Dalarna fördela en budgetram om 3.859.000 kr 
24. Till Fornby folkhögskola fördela en budgetram om 11.153.000 kr 
25. Till Mora folkhögskola fördela en budgetram om 10.724.000 kr 
26. Till Malungs folkhögskola fördela en budgetram om 7.518.000 kr 
27. Till Musikkonservatoriet fördela en budgetram om 3.165.000 kr 
28. Till Kultur- och bildningskansliet fördela en budgetram om 6.638.000 

kr 
29. Till Kultur- och bildningsnämnden fördela en budgetram om 542.000 

kr från kostnadsställe 92100 
30. Till Folkrörelseberedningen fördela en budgetram om 120.000 kr från 

kostnadsställe 92200 
31. Till kostnadsställe för oförutsedda medel 46027 avsätta 500.000 kr 

Under förutsättning att Kulturrådet fastställer beräknat statsbidrag, fastställa att 

32. Till Musik i Dalarna fördela 14.351.000 kr i statsbidrag  
33. Till Folkmusikens hus fördela 312.000 i statsbidrag  
34. Till Dalateatern fördela 7.663.000 kr i statsbidrag  
35. Till Dalarnas museum fördela 5.578.000 kr i statsbidrag  
36. Till enheten scen, dans, konst fördela 719.000 kr i statsbidrag  
37. Till Avesta Art fördela 53.000 kr i statsbidrag  
38. Till Arkivcentrum fördela 146.000 kr i statsbidrag  
39. Till Dalarnas Folkrörelsearkiv fördela 302.000 kr i statsbidrag  
40. Till Film i Dalarna fördela 1.216.000 kr i statsbidrag  
41. Till Dalarnas hemslöjdsförbund fördela 638.000 kr i statsbidrag  
42. Till Länsbibliotek Dalarna fördela 1.307.000 kr i statsbidrag  

Övrigt 

43. Delegera till Kultur- och bildningsnämndens ordförande att besluta om 
fördelning av studieförbunden enligt fastställda riktlinjer efter att 
statistik hämtats från SCB 

44. Kultur- och bildningsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen besluta att 
Kultur- och bildningsnämnden får i uppdrag att, i samarbete med 
Region Dalarna, revidera den beslutade arbetsgången och arbeta 
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fram prioriteringar inför 2015 och inför Landstingsplan 2016 och 
framåt angående Region Dalarnas beviljade utvecklingsmedel 

45. I övrigt fastställa budget 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och bildningsnämndens totala ram av landstingsbidrag att fördela 
uppgår till 139 770 tkr för 2015. Till detta tillkommer det statliga 
verksamhetsbidraget för verksamheter inom samverkansmodellen vilket kan 
fördelas under förutsättning att motsvarande belopp erhålls från Kulturrådet. 
Uppgift om statsbidragets uppräkning har inte kunnat erhållits till skrivande 
tidpunkt. Ett försiktigt antagande är en uppräkning om 0,5% vilket ger ett 
totalt statsbidrag om 32.285 tkr. Utöver uppräknat statsbidrag har en 
ansökan om en utökad budget om 1 000 tkr inlämnats i samband med 
revidering av den Regionala kulturplanen (§61/2014). Utökningen ingår inte 
i detta förslag till budgetfördelning. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Budgetfördelning 2015 per verksamhet 

8 Folkrörelseberedningens förslag till budget 2015. 
Diarienummer LD14/03356 

Ordförandens förslag 

1. Under förutsättning att Kultur- och bildningsnämnden vid decembers 
sammanträde beslutar om 7.170.000 kr till Folkrörelseberedningens 
ansvarsområde föreslås följande budgetförslag för 2015 

2. 92202 Ideella, idéburna organisationer 6.410.000 kr 
3. 92203 Inspirationskonferenser 60.000 kr 
4. 92204 Politiska ungdomsförbund 700.000 kr 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och bildningsnämndens föreslås enligt uppgift från Kultur- och 
bildningskansliet att besluta om att fördela totalt 7.170.000 kr till den 
verksamhet som Folkrörelseberedningen ansvarar för. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 
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9 Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 
2015 
Diarienummer LD14/02412 

Ordförandens förslag 

1. Kultur- och bildningsnämnden föreslås att beslut att fördela 6.410.000 
kr till ideella, idéburna organisationer enligt folkrörelseberedningens 
förslag, bilaga 

2. Folkrörelseberedningen föreslår Kultur- och bildningsnämnden föreslå 
Landstingsstyrelsen att medel för LIVI, Lugnets idrottsvetenskapliga 
institut, ska återföras till Landstingsstyrelsen för vidare utredning då 
LIVI inte hör hemma i riktlinjerna för idéburna, ideella organisationer 

Sammanfattning av ärendet 

Inför 2015 har 53 före ansökt om totalt 10.481.860 kr. 
Folkrörelseberedningen har genomfört dialog med 19 föreningar.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till fördelning av stöd till ideella, idéburna organisationer i Dalarna 
2015 

10 Förslag till fördelning av stöd till politiska 
ungdomsorganisationer 2015 
Diarienummer LD14/02962 

Ordförandens förslag 

1. Kultur- och bildningsnämndens föreslås att besluta att fördela stöd till 
politiska ungdomsförbunden enligt bilaga 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga i Dalarna befintliga politiska ungdomsförbund har sökt bidrag inför 
2015. Folkrörelseberedningen har träffat alla i dialog den 19 november 
2014. 

Folkrörelseberedningen förslår att alla får stöd enligt riktlinjerna men lämnar 
följande påpekande enligt protokollet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Fördelning stöd till politiska ungdomsförbund 
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11 Policy för förstärkningsinsatser på folkhögskolor - översyn 
Diarienummer LD14/03393 

Ordförandens förslag 

1. Anta uppdaterad policy för förstärkningsinsatser vid landstingets 
folkhögskolor 

2. Uppdaterad policy gäller från 2015 och tills vidare 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av fastställd policy för förstärkningsinsatser till vissa 
kursdeltagare vid landstingets folkhögskolor har gjorts.  Förslaget 
överlämnas för beslut. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Policy 2015 för förstärkningsinsatser till vissa kursdeltagare vid 
landstinget folkhögskolor 

12 Bröderna Molanders stiftelse - stipendieutdelning 2014 
Diarienummer LD14/02517 

Ordförandens förslag 

1. Antecknar till protokollet att annonsering har skett. 
2. Fastställer utdelningen för 2014 till xxx kronor per termin till xxx 

sökande, sammanlagt xxx kronor. 
3. Godkänna förteckning över stipendiater enligt bilaga. 
4. Godkänna förteckning över sökande som fått avslag enligt bilaga. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Innevarande år har xxx ansökningar inkommit inför årets utdelning. Av 
dessa föreslås avslag på xxx ansökningar. Sammanlagt finns xxx kronor att 
fördela. Xxx terminer föreslås bli godkända för utdelning. 

Beloppet per termin blir xxx kronor. Kultur- och bildningsnämndens 
ordförande har delegation att ompröva beslut. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förteckning över stipendiater delas ut på sammanträdet. 
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13 Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags 
stipendiefond - utdelning 2014 
Diarienummer LD14/03455 

Ordförandens förslag 

1. Utdela 2 300 kronor som stipendium, ur Stiftelsen Västerbergslagens 
Hästförsäkringsbolags stipendiefond, till Elina Dahlström. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Innevarande år har 1 ansökan inkommit. Sökande är berättigad till 
stipendium. Totalt finns 2 300 kr att utdela. Det totala antalet terminer för 
vilket utdelning kan göras är 2 och utdelningen per termin blir 1 150 kr. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till utdelning 2014 

 

 







1 

 

 

 

 

Kallelse till höstens ordförandeträff 

Inbjudna: Dalarnas organisationer för personer med funktionsnedsättning 

Tid: 4 november 2014 kl. 17.00 – 19.30 

Plats: Futurum, Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun 

 

Rådslag/samtal om 

Ny hantering och fördelning av organisationsstöd 

Kultur och bildningsnämnden har gett förvaltningen uppdraget att titta på hur en 

sammanslagning av bidrag till ideella idéburna organisationer och organisationer 

för personer med funktionsnedsättning kan göras. Du hittar mer om bakgrunden 

på sid 2. 

Hur fördelas stöden ut idag av Kultur och bildning till ideella idéburna 

organisationer? 

Vad händer om man slår ihop hanteringen? 

Vilka är vinsterna och vilka risker behöver man tänka på? 

Välkomna till ett samtal för att tillsammans undersöka möjligheter och 

utmaningar. 

 

Lena Nyberg, kommunikationsstrateg vid kultur och bildningsförvaltningen är 

processledare under mötet. 

Ni får gärna komma två personer från er organisation. 

Anmäl er senast 23 oktober till Kerstin Nilsson telefon: 023-49 00 70 

kerstin.u.nilsson@ltdalarna.se  

 

Hälsningar 

 

Kerstin Nilsson  Anna Skogberg 

Handikappkonsulent  Handläggare, Kultur och bildning 

 

 

mailto:kerstin.u.nilsson@ltdalarna.se
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Bakgrund 

Inom landstinget Dalarna finns det två verksamheter där bidrag ges till 

organisationer. 

En är den bidragsverksamhet som återfinns hos Handikappkonsulenten där stöd 

lämnas till organisationer som verkar för personer med någon form av 

funktionsnedsättning. 

Den andra bidragsverksamheten finns hos Kultur- och bildningsförvaltningen och 

vänder sig till ideella, idéburna organisationer, studieförbund och politiska 

ungdomsorganisationer på distriktsnivå. 

Inför 2014 ändrades riktlinjerna för bidragen till organisationerna som söker 

bidrag från Kultur- och bildningsförvaltningen. I det arbetet uppmärksammades 

att olika regler gäller för bidraget till organisationer för personer med 

funktionsnedsättning och bidragen till de ideella, idéburna organisationerna trots 

att syfte med de organisationerna i många fall är det samma: Att verka som en 

intresseorganisation för sina medlemmars intressen. 

Reglerna för bidraget till organisationerna för personer med funktionsnedsättning 

är också gamla, de skrevs redan 1987. 

I samband med att detta uppmärksammades gav Kultur- och bildningsnämnden 

ett uppdrag till handläggaren för bidrag från Kultur- och bildningsförvaltningen 

Anna Skogberg att i samverkan med handikappkonsulenten Kerstin Nilsson se 

över om det är möjligt att ha samma regler för de olika bidragen. 

Om ni vill läsa riktlinjerna för bidragen till de ideella idéburna organisationerna ser 

ut, kan ni ta del av dem i bilagan till inbjudan.  
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Budget 2015 

Ordförandens förslag

Fastställande av landstingsbidrag till enheter utom landstinget 

1. Till Musik i Dalarna ge ett bidrag om 17.708.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92112 

2. Till Folkmusikens hus ge ett bidrag om 2.394.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

3. Till Musik i Siljan ge ett bidrag om 300.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

4. Till Stora Daldansen ge ett bidrag om 325.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

5. Till Dalateatern ge ett bidrag om 18.091.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92113 

6. Till Dalarnas museum ge ett bidrag om 17.951.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92110 

7. Till Avesta art ge ett bidrag om 520.000 kr att belasta kostnadsställe 
92101 

8. Till Magasinet Falun ge ett bidrag om 300.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

9. Till Arkivcentrum Dalarna ge ett bidrag om 633.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

10. Till Dalarnas Folkrörelsearkiv ge ett bidrag om 1.051.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 

11. Till Dalarnas hemslöjdsförbund ge ett bidrag om 1.051.000 kr att 
belasta kostnadsställe 92101 

12. Till utvecklingsstöd budgetera 1.000.000 kr på kostnadsställe 92115 
för senare fördelning 

13. Till projektstöd budgetera 2.010.000 kr på kostnadsställe 92116 för 
senare fördelning 

14. Till kulturpris/stipendier budgetera 260.000 kr på kostnadsställe 92109 
för senare fördelning 

15. För Fristadsförfattare budgetera 300.000 kr att belasta kostnadsställe 
46016 

16. För stöd till rörelseägda folkhögskolor i länet budgetera 4.114.000 kr 
för senare fördelning från kostnadsställe 95183 
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17. Till interkommunal ersättning folkhögskolor budgetera 1.500.000 kr 
från kostnadsställe 95182 

18. Till ideella, idéburna organisationer samt politiska ungdomsförbund 
budgetera 7.170.000 kr på för senare fördelning 

19. För studieförbund kostnadsställe 92201 budgetera 8.290.000 kr för 
senare fördelning 

 

Fastställande av landstingsbidrag till enheter inom landstinget 

20. Till Mentalvårdsmuseet inkl Gruvhospitalet fördela en budgetram om 
1.787.000 kr 

21. Till enheten Scen, dans, konst fördela en budgetram om 5.772.000 kr 

22. Till Film i Dalarna fördela en budgetram om 3.024.000 kr 

23. Till Länsbibliotek Dalarna fördela en budgetram om 3.859.000 kr 

24. Till Fornby folkhögskola fördela en budgetram om 11.153.000 kr 

25. Till Mora folkhögskola fördela en budgetram om 10.724.000 kr 

26. Till Malungs folkhögskola fördela en budgetram om 7.518.000 kr 

27. Till Musikkonservatoriet fördela en budgetram om 3.165.000 kr 

28. Till Kultur- och bildningskansliet fördela en budgetram om 6.638.000 
kr 

29. Till Kultur- och bildningsnämnden fördela en budgetram om 542.000 
kr från kostnadsställe 92100 

30. Till Folkrörelseberedningen fördela en budgetram om 120.000 kr från 
kostnadsställe 92200 

31. Till kostnadsställe för oförutsedda medel 46027 avsätta 500.000 kr 

 

Under förutsättning att Kulturrådet fastställer beräknat 
statsbidrag, fastställa att 

32. Till Musik i Dalarna fördela 14.351.000 kr i statsbidrag  

33. Till Folkmusikens hus fördela 312.000 i statsbidrag  

34. Till Dalateatern fördela 7.663.000 kr i statsbidrag  

35. Till Dalarnas museum fördela 5.578.000 kr i statsbidrag  

36. Till enheten scen, dans, konst fördela 719.000 kr i statsbidrag  

37. Till Avesta Art fördela 53.000 kr i statsbidrag  

38. Till Arkivcentrum fördela 146.000 kr i statsbidrag  

39. Till Dalarnas Folkrörelsearkiv fördela 302.000 kr i statsbidrag  

40. Till Film i Dalarna fördela 1.216.000 kr i statsbidrag  

41. Till Dalarnas hemslöjdsförbund fördela 638.000 kr i statsbidrag  

42. Till Länsbibliotek Dalarna fördela 1.307.000 kr i statsbidrag  
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Övrigt 

43. Delegera till Kultur- och bildningsnämndens ordförande att besluta om 
fördelning av studieförbunden enligt fastställda riktlinjer efter att 
statistik hämtats från SCB 

44. Kultur- och bildningsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen besluta att 
Kultur- och bildningsnämnden får i uppdrag att, i samarbete med 
Region Dalarna, revidera den beslutade arbetsgången och arbeta 
fram prioriteringar inför 2015 och inför Landstingsplan 2016 och 
framåt angående Region Dalarnas beviljade utvecklingsmedel 

45. I övrigt fastställa budget 2015 
 

 

Till ideella  

Sammanfattning 

Kultur- och bildningsnämndens totala ram av landstingsbidrag att fördela 
uppgår till 139 770 tkr för 2015. Till detta tillkommer det statliga 
verksamhetsbidraget för verksamheter inom samverkansmodellen vilket kan 
fördelas under förutsättning att motsvarande belopp erhålls från Kulturrådet. 
Uppgift om statsbidragets uppräkning har inte kunnat erhållits till skrivande 
tidpunkt. Ett försiktigt antagande är en uppräkning om 0,5% vilket ger ett 
totalt statsbidrag om 32.285 tkr. Utöver uppräknat statsbidrag har en 
ansökan om en utökad budget om 1 000 tkr inlämnats i samband med 
revidering av den Regionala kulturplanen (§61/2014). Utökningen ingår inte 
i detta förslag till budgetfördelning. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Budgetfördelning 2015 per verksamhet 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

En fortsatt utmaning för landstinget under den kommande planperioden är 
att balansera verksamhet och ekonomi. Landstingets ekonomiska 
restriktioner är den yttre gräns inom vilken verksamheten ska bedrivas och 
eventuella målkonflikter måste hanteras utifrån detta. Finansplanen för 
budget 2015 med planering 2016-2018 skriver att det är viktigt att det i 
landstingets förvaltningar skapas en god ekonomisk hushållning. Sedan 
Kultur- och bildningsnämnden startade 2011 har nämnden totalt sett 
redovisat överskott varje år. Till stor del har överskottet berott på att avsatta 
medel för utvecklingsstöd och oförutsedda händelser inte nyttjats under 
året. Men även enheterna har genom god ekonomisk hushållning redovisat 
överskott. 
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2015 års totala ram att fördela i landstingsbidrag uppgår till 139 770 tkr. 
Uppräkningen av landstingsbidraget uppgår till 2,8%. I ramen ingår en 
generell besparing om 500 tkr samt en prisjustering av 2014 års 
landstingsbidrag om 450 tkr. Dessa posters fördelning per 
enhet/verksamhetsområde framgår av bilaga.  

Statsbidraget har räknats upp med 0,5%. Kulturrådet har inte kunnat lämna 
uppgift om uppräkningen utan procentsatsen är ett antaganden. 
Föreliggande beslut gäller under förutsättning att Kulturrådet beslutar om 
motsvarande höjning. Om procentsatsen blir en annan kan ett beslut i 
februari bli aktuellt. 

Avseende interkommunal ersättning till folkhögskolor utanför Dalarna 
föreslås att rekommendationerna följs men att för distansutbildning utgår 
ersättning endast för vistelse på skolan samt att ömsesidighetsprincipen 
fortsatt ska tillämpas.  

Förslag till förändringar 

Fördelningen av neddragning av ramen med 950 tkr framgår av bilaga. 
Musik i Dalarna samt Dalarnas museum har undantagits från del av 
besparing, se nedan.  

Musik i Dalarna ram har minskats med det tillfälliga bidrag om 100 tkr för 
EBU-festivalen vid Musik vid Siljan som utgick under 2014. Dalasinfoniettas 
löner är låga jämfört med musiklöner i närliggande län. Detta gör det ibland 
svårt att attrahera duktiga musiker till länet samt att behålla de musiker som 
redan finns i orkestern. För att åstadkomma jämförbara löner med 
Gävleborg krävs 800 tkr plus sociala avgifter, ca 1200 tkr. Musik i Dalarna 
ser att de själv kan skapa ett utrymme om 300 tkr genom att sänka sina 
produktionskostnader. Kultur- och bildningskansliet ser inte att utrymme 
finns inom nuvarande ram att hjälpa till med de 900 tkr som saknas men 
Musik i Dalarna föreslås att undantas från del av besparing. Under 2014 
signalerade Skatteverket om att ta bort det 30 procentiga avdrag för utgifter 
som Musik i Dalarna kan göra för musiker och sångartister. 
Kostnadsökningen för de 10 största konsert och operahusen uppgår till 40 
mkr. Beslutet är uppskjutet till 2016. Angående frågan om pensionssystem 
inom scenkonst är parterna överens om att införa ett nytt system. Däremot 
är de inte överens om de ingående delarna.   

Inom Dalarnas museum pågår stora förändringar. Både museichef samt 
ekonomichef går t ex i pension i den närmaste tiden. Museet har 
ekonomiska svårigheter och har bland annat svårt att avsätta medel för 
lokalunderhåll. Museet arbetar med ekonomin och det kommer vara en 
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utmaning under 2015. Museet föreslås undantas från delar av besparingen 
enligt bilaga. 

Inför 2014 förändras riktlinjerna för bidraget till studieförbunden. Dialogen 
överfördes från Folkrörelseberedningen till nämnden och det bidrag som 
tidigare var ett grundbidrag och ett utvecklingsstöd gjordes om till ett 
volymanslag om 95% och ett individanslag om 5%. Nya riktlinjer för 
projektbidrag infördes och 1.910 tkr överfördes från Studieförbundens 
utvecklingsstöd (av totalt 2.910 tkr under 2013) till projektbidrag vilka även 
studieförbunden kan söka. För att ekonomiskt kompensera studieförbunden 
för bortfallet föreslås att 500 tkr återförs inför 2015.  

Till potten för projektbidrag har nu medel tillförts från studieförbunden om 
1.410 tkr, från Enheten scen,dans,konst och Film i Dalarna 100 tkr vardera, 
från utvecklingsstöd 200 tkr, från ideella, idéburna organisationer 100 tkr 
samt från ej fördelad uppräkning 100 tkr. De statliga medlen för 
utvecklingsbidrag minskar under 2015 och förvaltningen ämnar att vara 
aktivare i prioritering av vad som ska medfinansieras via utvecklingsstöd. 
Stödet har heller inte nyttjats i sin helhet under de två år det funnits. För 
närvarande medfinansieras Anoda Barnbildscenter och Site Kick Dalarna 
via enheten Scen, dans, konst och inte via utvecklingsstöd. Projekten 
avslutas under 2015 och övergång till ordinarie verksamhet ska ske.  

Medel för konstföreningar om 60 tkr föreslås överföras från enheten scen, 
dans, konst till medel för ideella, idéburna organisationer. 

Folkmusikens hus arrangerar Ethno, ett internationellt världsmusikläger för 
avancerade folkmusiker mellan 17-25 år som tidigare år fick större statliga 
stöd. När Rikskonserter lades ner minskade bidraget kraftigt. Folkmusikens 
hus har också de senaste åren gått i underskott och det egna kapitalet 
minskar. Kultur- och bildningskansliet föreslår att 200 tkr tillskjuts 
Folkmusikens hus för Ethno. 

Från och med 2014 räknas bidraget till de fyra rörelseägda folkhögskolorna 
upp. Deltagarveckorna vid de fyra rörelseägda folkhögskolorna är minskade 
enligt det preliminära statsbidraget men i budget föreslås ingen förändring 
av bidraget.  

I den, till ekonomienheten, inlämnade handlingsplanen ingick en punkt om 
hantering av de utvecklingsmedel om 2.891.000 kr som Landstinget Dalarna 
lämnar till Region Dalarna. Inom Region Dalarna pågår liknande arbeten 
som inom landstinget för i princip samma målgrupp. Landstinget Dalarnas 
målgrupp är 0-25 år medan Region Dalarnas arbete främst riktar sig mot 
unga mellan 15-25 år. Landstinget och Regionen har till många delar olika 
nätverk som jobbar mot samma målgrupp och ibland tangerar 
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verksamheterna varandra. Exempel är coachning av unga, 
arrangörsutbildningar och delaktighetskonferenser.  För att utveckla en 
samverkan, dialog och bättre samarbete där kunskapsdelning av metoder, 
idéer och nätverk förstärks för att på så vis stärka insatserna för barn och 
unga i länet föreslogs att ansvaret för uppföljning och prioriteringar av de 
regionala utvecklingsmedlen överförs från Landstingsstyrelsen 
ansvarsområde till Kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde och att 
de 2.891.000 kr medföljer i budget. I handlingsplanen beskrevs också att 
nämnden bör få i uppdrag att, i samarbete med Region Dalarna, revidera 
den beslutade arbetsgången och arbeta fram prioriteringar inför 2015 och 
inför Landstingsplan 2016.  

I Finansplanen som beslutades i november ingår ingen överföring av 
ekonomiska medel, inte heller ingick ett uppdrag att revidera arbetsgång 
och arbeta fram prioriteringar under 2015. Underhandskontakter gör dock 
gällande att så är fallet. För att förtydliga nämndens uppdrag inför 2015 och 
framöver föreslås landstingsstyrelsen att ge nämnden ett sådant uppdrag. 

Investeringsutrymmet uppgår till 2.400 tkr varav 1.400 tkr avser Konstnärlig 
utsmyckning.  

Patientperspektiv 

Ej relevant 

Ekonomi och finansiering 

Förslaget ryms inom tilldelad budgetram. Kulturrådet beslutar om 
statsbidraget i början av 2015. 

Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Ej relevant 

Samverkan med fackliga organisationer 

Förhandling enligt § 11 MBA äger rum den 5 december 

Uppföljning 

Uppföljning sker i samband med period- och delårsrapportering samt 
bokslut. 

 



Förslag 2015

Enhet Statsbidrag

Landstings

bidrag Statsbidrag

Landsting

sbidrag Statsbidrag*

Landsting

sbidrag Statsbidrag*

Inkl 

uppräkning

Besparing 

prisutvec

kling

Generell 

besparing

Förändring 

2015

Totalt 

landstings-

bidrag

1,005 1,0280 -0,0035 -500

Musik i Dalarna 13 935 16 390 13 999 17 170 14 280 17 340 14 351 17 726 -61 -64 107 17 708

Folkmusikens hus 300 2 040 301 2 090 310 2 150 312 2 210 -8 -8 200 2 394

Musik vid Siljan 300 300 300 0 300 0 0 300

Stora Daldansen 250 325 325 0 325 0 0 325

Jazz i Dalarna 80 80 0 0 0 0 0 0

Bergslagens kammarsymfoniker 40 40 0 0 0 0 0 0

Dalateatern 7 443 16 865 7 477 17 250 7 625 17 720 7 663 18 216 -61 -64 18 091

0  

Dalarnas museum 5 417 16 640 5 442 17 020 5 550 17 480 5 578 17 969 -61 -64 107 17 951

Mentalvårdsmuseet inkl Gruvhospitalet 1 660 1 700 1 750 0 1 799 -6 -6 1 787

Scen,dans, konst 700 5 590 701 5 665 715 5 810 719 5 973 -20 -21 -160 5 772

Avesta art 150 50 500 53 510 53 524 -2 -2 520

Magasinet Falun 300 0 300 0 0 300

Arkivcentrum 142 587 143 600 145 620 146 637 -2 -2 633

Dalarnas folkrörelsearkiv 294 920 295 1 000 300 1 030 302 1 059 -4 -4 1 051

Film i Dalarna 1 183 2 900 1 188 2 970 1 210 3 060 1 216 3 146 -11 -11 -100 3 024

Dalarnas hemslöjdsförbund 620 780 623 1 000 635 1 030 638 1 059 -4 -4 1 051

Länsbibliotek Dalarna 1 268 3 590 1 274 3 670 1 300 3 780 1 307 3 886 -13 -14 3 859

Utvecklingsstöd 600 1 500 1 200 1 200 -200 1 000

Projektstöd 2 010 2 010 2 010

Kulturpris och stipendier 130 130 260 260 260

Fristadsförfattare 300 300 300

Fornby folkhögskola 9 930 10 160 10 925 11 231 -38 -40 11 153

Mora folkhögskola 10 000 10 230 10 505 10 799 -37 -38 10 724

Malungs folkhögskola 7 020 7 180 7 365 7 571 -26 -27 7 518

Stöd till rörelseägda folkhögskolor 3 914 3 914 4 030 4 143 -14 -15 4 114

Interkommunalersättning (IKE) folkhögskolor 1 456 1 500 1 500 1 500 1 500

Ideella, idéburna organisationer inkl konferens 16 660 6 355 6 280 6 514 -22 -22 6 470

Politiska ungdomsförbund 605 700 700 700

Studieförbund 9 700 7 790 7 790 500 8 290

Musikkonservatoriet 3 150 2 720 3 100 3 187 -11 -11 3 165

Kultur- och bildningskansliet 5 135 6 100 6 500 6 682 -20 -24 6 638

Kultur- och bildningsnämnden 620 570 570 570 -14 -14 542

Folkrörelseberedning 160 160 150 150 -15 -15 120

Oförutsett 1 700 826 500 500 0 -30 30 500

Total ram 31 302 129 257 31 493 133 030 32 123 136 890 32 285 140 236 -450 -500,00 484,00 139 770,00

* Statsbidraget fastställes under förutsättning att motsvarande belopp erhålles från Kulturrådet 

Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014
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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 
   

 

 

  
  
  
  
  

Folkrörelseberedningens förslag till budget 2015 

Ordförandens förslag

1. Under förutsättning att Kultur- och bildningsnämnden vid decembers 
sammanträde beslutar om 7.170.000 kr till Folkrörelseberedningens 
ansvarsområde föreslås följande budgetförslag för 2015 

 

92202 Ideella, idéburna organisationer 6.410.000 kr 

92203 Inspirationskonferenser 60.000 kr 

92204 Politiska ungdomsförbund 700.000 kr 
 

Sammanfattning 

Kultur- och bildningsnämndens föreslås enligt uppgift från Kultur- och 
bildningskansliet att besluta om att fördela totalt 7.170.000 kr till den 
verksamhet som Folkrörelseberedningen ansvarar för. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Förslaget till budget för 2015 bygger på den ram som tilldelats Kultur- och 
bildningsnämndens i landstingsfullmäktiges junibeslut.  Framräkningen av 
budgetförslaget visas i nedanstående tabell. 

 

Kostnadsställe Budget 2014 Förändring Budget 2015 

92202 Ideella, idéburna 
organisationer 

6.220.000 kr 2,8% uppräkning 174.000 kr 

  Besp prisutveckling 
-0,035% 

-22.000 kr 

  Generell besparing -22.000 kr 

  Tillskott 
konstföreningar 

60.000 kr 

Total 92202    6.410.000 kr 

92203 Inspirationskonferenser   60.0000 kr 
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Kostnadsställe Budget 2014 Förändring Budget 2015 

92204 Politiska ungdomsförbund   700.000 kr 

Totalt Folkrörelseberedningen   7.170.000 kr 

 

Föreningarna Dalarnas konstförening, Konstfrämjandet och Konst i Dalarna 
föreslås överföras till Folkrörelseberedningen från och med 2015. Samtidigt 
tillförs 60.000 kr till ramen. 

En föreningsmässa med fokus på barn och ungas delaktighet är under 
planeringsstadiet att genomföras via projektet Kultur hjärta skola. Exempel 
på innehåll kan vara Arrangörsutbildning för Elevkulturombud (EKO), få svar 
på föreningarnas behov av barn och ungas delaktighet. Hur jobbar man i 
nuläget? Hur kan man jobba framöver? Hur tänker studieförbunden om 
barns och ungas delaktighet? Vad är deras roll? Föreningar får göra reklam 
för sin verksamhet (typ mässa) samt värva medlemmar, Möte mellan 
föreningar och EKO, projekt som barn och unga driver i samarbete med 
kommunen och studieförbund efter mässan? Vad tycker kommunernas 
föreningsutvecklare/de som ger kommunalt föreningsstöd om barns och 
ungas delaktighet? Kan dessa plocka upp barns och ungas idéer på plats?  
 
Årets medel för Inspirationskonferenser föreslås användas som 
delfinansiering till denna föreningsmässa. 
 

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 

Ej relevant 

Uppföljning 

Ej relevant 
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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 
   

 

 

  
  
  
  
  

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna 
organisationer 2015 

Ordförandens förslag

1. Kultur- och bildningsnämnden föreslås att beslut att fördela 6.410.000 
kr till ideella, idéburna organisationer enligt folkrörelseberedningens 
förslag, bilaga 

2. Folkrörelseberedningen föreslår Kultur- och bildningsnämnden föreslå 
Landstingsstyrelsen att medel för LIVI, Lugnets idrottsvetenskapliga 
institut, ska återföras till Landstingsstyrelsen för vidare utredning då 
LIVI inte hör hemma i riktlinjerna för idéburna, ideella organisationer 

 

Sammanfattning 

Inför 2015 har 53 före ansökt om totalt 10.481.860 kr. 
Folkrörelseberedningen har genomfört dialog med 19 föreningar.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till fördelning av stöd till ideella, idéburna organisationer i 
Dalarna 2015 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Inför 2015 har 53 organisationer ansökt om totalt 10.481.860 kr. 
Folkrörelseberedningen har genomfört dialog med 19 föreningar. 
Folkrörelseberedningen lämnar förslag till beslut enligt bilaga och med 
följande särskilda ställningstaganden. 

Ny som organisation är Amatörföreningen Humus där Teaterfolket ingår 
som en grupp. Teaterfolket har funnits sedan 1997 och är till för personer 
med funktionsnedsättning som bland annat, förutom med ”vanlig teater”, 
arbetar med gatuteater, forumteaterföreställningar och barnteater. Idag 
ingår 13 personer i gruppen tillsammans med två ledare. Gruppen 
arrangerar också teaterfestivalen Draken som är en festival till för alla 
funktioner. En helg full av teater och möten, för personer med och utan 
funktionsnedsättning. Föreningen föreslås få 20.000 kr främst för arbetet 
med teaterfestivalen. 
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Falu Pride kulturförening är också en ny förening där 
Folkrörelseberedningen föreslår ett stöd om 10.000 kr främst för att 
föreningen ska kunna sprida Café Nyfiken ut till fler kommuner i Dalarna 
under 2015. 

Ansökan från föreningen Ovanmyra kulturhus avslås med motiveringen att 
den är för lokal. Ansökan har lämnats över till landstinget Dalarnas 
scendanskonsulent för vidare utredning om möjligheter för föreningen.   

Föreningen Let´s do it now har arrangerat gratisfestivaler för barn i 
Falun/Borlängeregionen och vill nu sprida festivalerna och andra 
verksamheter till fler kommuner i Dalarna. Folkrörelseberedningen förslår 
50.000 kr till föreningen under förutsättning att Falun, Borlänge, 
Smedjebacken samt Malung-Sälen beslutar om att stödja festivalerna.  

Riksförbundet Unga musikanter i Gävle-Dala (RUM) förelås få 50.000 kr för 
sin verksamhet med unga musikanter. År 2010 gick dalaföreningen ihop 
med Gävle för att få ordning på sin struktur igen. Föreningarna tänker dela 
på sig igen 2015. 

Folkets Hus och parker har omorganiserat deras regionala organisation för 
att skapa förutsättningar för medlemmarna att vara en bättre aktör i det 
lokala och regionala kulturlivet och utbudet.  Dalarna ingår i Mellansveriges 
Folkets Hus och Parker tillsammans med Värmland, Örebro och 
Västmanlands län. Folkrörelseberedningen föreslår att föreningen erhåller 
40.000 kr. 

De tre konstföreningar som från 2015 överförs till Folkrörelseberedningen 
från enheten Scen, dans, konst föreslås få enligt tidigare år, 20.000 kr var. 

IOGT-NTO rörelsen föreslås få 450.000 kr med förbehållet att medlen bör 
prioriteras till barn- och ungdomsorganisationerna. 

Utrymme om 200.000 kr lämnas för LIVI men Folkrörelseberedningen 
föreslår att medlen återlämnas till Landstingsstyrelsen för vidare utredning 
om medlen ska ingå i det landstingsövergripande avtal som tecknas mellan 
landstinget och Högskolan Dalarna om utbildning eller om andra avtal ska 
tecknas. LIVI är inte en ideell, idéburen organisationer i samma bemärkelse 
som övriga föreningar utan ingår i Högskolan Dalarnas verksamhet.  

  

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

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr Sida 

3 (3) 2014-12-09 LD14/02412 
 

 

 

 

Samverkan med fackliga organisationer 

Förhandling enligt § 11 MBA äger rum den 5 december 2014 

Uppföljning 

Följes upp inför nästa års fördelning i samband med ansökningar inför 2016 

 



LANDSTINGET DALARNA

Fördelning av stöd till ideella, idéburna organisationer i Dalarna 2014

Förslag Folkrörelseberedningen

Organisation    

Ansökt 

2014

Bidrag 

2014

Ansök 

2015

Förslag 

beslut 2015
Tillhör riksorg. Antal 

kommuner

Antal 

lokalavd

Antal 

medlemm

ar Anm 2015

Amatörteaterföreningen Humus - ny 80 000 20 000 8 409 Teaterfestivalen Draken

Adoptionscentrum 63 500 63 000 81 500 50 000
Adoptionscentrum

15 1 132

Bergslagens kammarsymfoniker 40000 40 000 40 000 30 000
Sveriges orkesterförb

turné 13

Barnens rätt i samhället 60 000 50 000 60 000 40 000
Förb BRIS

15 1 2 364

Brottsofferjourernas regionråd i Dalarna 357 704 275 000 431 360 350 000
Brottsofferjourernas 

riksförb 15 7 323

Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 150 000 100 000 150 000 100 000
BR 

15 101 ca 20000

Dalarnas elevkårer 70 000 20 000 75 000 20 000
Sveriges elevkårer

7 12 1 592

Dalarnas Idrottsförbund 2 500 000 1 900 000 2 500 000 1 900 000
Riksidrottsförbundet

15 1 68 idrotter

SISU idrottsutbildarna 750 000 230 000 500 000 230 000
SIS idrottsutbildarna

15 1 68 idrotter

Dalarnas ornitologiska förening 20 000 15 000 20 000 10 000
SOF

15 8 543

Dalarnas Schackförbund 50 000 10 000 40 000 10 000
Sveriges 

schackförbund 5 226

Dalarnas distrikt av MHF 40 000 25 000
MHF

7 12 541

Dalarnas Scoutdistrikt 140 000 120 000 160 000 100 000
Scouterna

8 11 791

Dalarnas spelmansförbund 60 000 20 000 40 000 20 000
S.S.S Sveriges 

spelmäns riksförbund 15 1 467

Dalarnas Vi Unga 50 000 50 000 150 000 50 000
Förbundet Vi Unga

10 16 175

Dalarnas konstförening 20 000 25 000 20 000
KRO

1 1 340 Omföres till FBR från enheten Scen, dans, konst

Folkdansringen Dalarna (Dalarnes Hembygdsring)50 000 30 000 50 000 30 000
Svenska 

folkdansringen 11 15 655

Friluftsfrämjandet Region Mitt 200 000 140 000 220 000 140 000
Friluftsfrämjande

12 14 2 875

Hela Människan i Dalarna 75 000 75 000 50 000 40 000
Hela människan

5 5

IOGT-NTO rörelsen (inkl UNF o juniorförb.)1 800 000 450 000 1 800 000 450 000
IOGT-NTO

13 66 2 490 1:a hand barn och ungdom

Jazz i Dalarna/Ung Jazz Dalarna 150 000 70 000 150 000 70 000
Svensk jazz

15 5 725

KFUK-KFUM Gävle - Dalaregion 170 000 150 000 160 000 150 000
KFUm Sverige

4 6 2 539

Konstfrämjandet Dalarna 20 000 40 000 20 000
Folkrörelsernas 

konstfrämjande 15 15 Omföres till FBR från enheten Scen, dans, konst

Konst i Dalarna 20 000 20 000 20 000 15 1 95 Omföres till FBR från enheten Scen, dans, konst
Länsförening för 

kvinnojourer&tjejjourer 180 000 180 000 200 000 200 000
Roks

7 7 ca 200

Delsumma 6 976 204 4 073 000 6 962 860 4 070 000

2014-12-0214:22Ideella ideburna org ex politiska ungdomsförbund 2015 utökad version



LANDSTINGET DALARNA

Fördelning av stöd till ideella, idéburna organisationer i Dalarna 2014

Förslag Folkrörelseberedningen

Organisation    

Ansökt 

2014

Bidrag 

2014

Ansök 

2015

Förslag 

beslut 2015
Tillhör riksorg. Antal 

kommuner

Antal 

lokalavd

Antal 

medlemm

ar Anm 2015

Transporteras 6 976 204 4 073 000 6 962 860 4 070 000

Naturskyddsföreningen 100 000 90 000 100 000 90 000
Naturskyddsföreninge

n 15 14 6 445

Pingst Ung, Dalarna 0 Ej sökt

PRO 450 000 360 000 450 000 320 000
PRO

15 53 20 622

RFSL Dalarna 100 000 90 000 120 000 90 000
RFSL

1 1 151

Norra Svealands RPG distrikt 20 000 20 000 20 000 15 000
RPG

7 7

RUM Gävle Dala 0 100 000 50 000
RUM

7 13 572 Har funnits med tidigare år

Rädda Barnen 30 000 30 000
Rädda barnen

Ej sökt

SFRF:s södra Norrlands distrikt 40 000 20 000 40 000 20 000
Sverige Finsk RF

3 3 1 201

SMC Dalarna 90 000 80 000 90 000 80 000
Sveriges 

motorcyklister 15 15 2 819

Somaliska föreningen 0 Ej sökt på tre år

SPES Dalakrets 40 000 40 000 40 000 40 000
Riksförbundet öfr 

suicidprevention 37

Sv Fn-förbundets Dala-distrikt 25000 0 25 000 20 000
Svenska FN-förbundet

12 7 ca 600

SPRF Distrikt Dalarna 0 0 15 000 10 000
SPRF

3 1 329

Sveriges. Pensionärsförbund, SPF Daladistriket150 000 140 000 150 000 140 000
Sverigs 

pensionärsförbund 15 20 9 359

Svenska kyrkans unga i Västerås stift 45 000 30 000 45 000 30 000
Sv kyrkans unga

7 11 1 085

Sverigefinska Pensionärer SFP (SND) 30 000 20 000 30 000 20 000
SFP/SFRF

4 3 1 201

SKPF Dalarnas distrik (Sv Kommunalpensionärers förb)25 000 20 000 50 000 40 000
SKPF

15 5 5 009

Skådebanan 100 000 72 000 120 000 90 000
Riksskådebanan

14 19

SVEROK GÄVLE-Dala 150 000 90 000 150 000 90 000
Sverok

10 51 774

Svenska Livräddningssällskapet i Dalarna 30 000 20 000
Sv 

livräddningssällskape 1 145 Ej sökt och ej tagit ut bidraget 2014

Unga Örnar Dalarna 200 000 160 000 170 000 170 000
Unga Örnar förbundet

3 8 462

Verdandi 400 000 325 000 400 000 325 000
Verdandi

3 7 640

Delsumma 9 001 204 5 680 000 9 077 860 5 710 000

2014-12-0214:22Ideella ideburna org ex politiska ungdomsförbund 2015 utökad version



LANDSTINGET DALARNA

Fördelning av stöd till ideella, idéburna organisationer i Dalarna 2014

Förslag Folkrörelseberedningen

Organisation    

Ansökt 

2014

Bidrag 

2014

Ansök 

2015

Förslag 

beslut 2015
Tillhör riksorg. Antal 

kommuner

Antal 

lokalavd

Antal 

medlemm

ar Anm 2015

Transport 9 001 204 5 680 000 9 077 860 5 710 000

LIVI 250 000 200 000 250 000 200 000 Högskolan Dalarna Lämna tillbaka medlen och ansvaret till LS

Positiva Gruppen Mitt 0 25 000 20 000 Hiv-Sverige 15 1 16

Sällskapet Länkarna Borlänge 100 000 100 000 110 000 100 000
Det fria sällskapet 

länkarnas 2 2 44

Sällskapet Länkarna Ludvika 110 000 100 000 110 000 100 000

Det fria sällskapet 

länkarnas 

samorganisation
2 2 42

Alevit föreningen i Dalarna 49 000 20 000 70 000 20 000
Alevitiska riksförb

6 5 380

Föreningen Norden, Dalarnas distrikt 50 000 10 000 24 000 10 000 Föreningen Norden 5 5 260

equmenia Mitt 300 000 170 000 185 000 150 000 Equmenia 11 13 582

Falu Pride kulturförening 30 000 10 000 2 10 23 Ny, främst Café Nyfiken

Föreningen Ovanmyra kulturhus 50 000 0 1 Avslås. Överlämnad till Scenkonst

Let's do it now 500 000 50 000 4 1 7 Ny, beslut under förutsättning kommunalt stöd

Mellansveriges Folkets hus och parkreg 50 000 40 000 11 37 37 Ny

Summa 9 860 204 6 280 000 10 481 860 6 410 000

6 410 000

2014-12-0214:22Ideella ideburna org ex politiska ungdomsförbund 2015 utökad version



 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2014-12-09  Sida 1 (2) 
Kultur- och bildningskansli    Dnr LD14/02962 
    Uppdnr 933 

 

 
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 
   

 

 

  
  
  
  
  

Förslag till fördelning av stöd till politiska 
ungdomsorganisationer 2015 

Ordförandens förslag

1. Kultur- och bildningsnämndens föreslås att besluta att fördela stöd till 
politiska ungdomsförbunden enligt bilaga 

 

Sammanfattning 

Samtliga i Dalarna befintliga politiska ungdomsförbund har sökt bidrag inför 
2015. Folkrörelseberedningen har träffat alla i dialog den 19 november 
2014. 

Folkrörelseberedningen förslår att alla får stöd enligt riktlinjerna men lämnar 
följande påpekande enligt protokollet. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Fördelning stöd till politiska ungdomsförbund 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Samtliga i Dalarna befintliga politiska ungdomsförbund har sökt bidrag inför 
2015. Folkrörelseberedningen har träffat alla i dialog den 19 november 
2014. 

Folkrörelseberedningen förslår att alla får stöd enligt riktlinjerna men lämnar 
följande påpekande i protokoll. 

I mars bildades Sverigedemokratisk Ungdom Dalarna. Ungdomsförbundet 
har i nuläget ca 130 medlemmar. Enligt stadgarna § 21 ska 25% av 
ekonomiskt stöd från landsting, regioner och kommuner avsättas till en 
central kampanjfond. Stödet från landstinget Dalarna förutsätts komma 
invånarna i Dalarna tillgodo. Enligt uppgift från förbundsordförande är 
paragrafen frivillig. Stadgarna är antagna på SDU Dalarnas bildande möte 
2014-03-08 och SDU räknas som en demokratisk förening enligt 
Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällefrågors riktlinjer.  

 

Samråd har skett med Landstinget Dalarnas chefsjurist. 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr Sida 

2 (2) 2014-12-09 LD14/02962 
 

 

 

 

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 5 december 2014 

Uppföljning 

Uppföljning sker i samband med ansökningsomgång inför 2016 

 



Politiska Beslut Beslut

Beslut/för

delning Mandat Förslag Antal medlemmar Kommentarer

ungdomsorganisationer 2012 2013 2014 i LF 2015

Grundbidrag mandat

Centerpartiets ungdomsförbund 75 000 75 000 70 120 10 20 000 62 651 82 651 46 per 2013-12-31

Grön ungdom 0 40 000 45 060 4 20 000 25 060 45 060 56 per 2013-12-31 ej sökt inför 2014

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 0 25 000 45 060 3 20 000 18 795 38 795 37 per 2013-12-31 ej sökt inför 2014

Liberala ungdomsförbundet 50 000 75 000 45 060 3 20 000 18 795 38 795 65 per 2013-12-31

Moderata ungdomsförbundet 120 000 135 000 132 771 16 20 000 100 241 120 241 214 per 2013-12-31

SSU 215 000 230 000 226 747 29 20 000 181 687 201 687 284 per 2013-12-31

Ung vänster 60 000 25 000 51 325 6 20 000 37 590 57 590 64 per 2013-12-31

SDU 0 45 060 8 20 000 50 120 70 120 100 per 2013-12-31 ej ungdomsförbund under 2014

Dalarnas sjukvårdsparti* 0 38 795 4 20 000 25 060 45 060 * har ej ungdomsförbund 

7*20000 kr i Grundbidrag = 140.000 520 000 605 000 699 998 83 180 000 520 000 700 000

700 000

520 000

6265 Per mandat

Budget 2015



 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2014-12-09  Sida 1 (2) 
Kultur- och bildningskansli    Dnr LD14/03393 
    Uppdnr 928 

 

 
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 
   

 

 

  
  
  
  
  

Policy för förstärkningsinsatser på folkhögskolor - översyn 

Ordförandens förslag

1. Anta uppdaterad policy för förstärkningsinsatser vid landstingets 
folkhögskolor 

2. Uppdaterad policy gäller från 2015 och tills vidare 
 

Sammanfattning 

En översyn av fastställd policy för förstärkningsinsatser till vissa 
kursdeltagare vid landstingets folkhögskolor har gjorts.  Förslaget 
överlämnas för beslut. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Policy 2015 för förstärkningsinsatser till vissa kursdeltagare vid 
landstinget folkhögskolor 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Enligt statsbidragsvillkoren ska huvudmannen ha en policy för förstärknings-
bidragets användning. Förstärkningsbidrag avser pedagogiska insatser för 
deltagare med funktionsnedsättning. Förstärkningsbidraget är en viktig del i 
bidragssystemet för att göra folkhögskolestudier tillgängliga för deltagare 
med funktionsnedsättning och utgör ca 10 procent av statsbidraget till 
folkhögskolorna. 
Utgångspunkten är att skolorna inom det ordinarie statsbidraget ska göra 
prioriteringar av deltagare som har mer behov än andra av pedagogiskt 
stöd. Först när detta stöd innebär betydande merkostnader ska 
förstärkningsbidrag utgå. Som underlag för förstärkningsbidrag måste finnas 
en pedagogisk planering som den studerande varit delaktig i. 

Patientperspektiv,  

Detta perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Ekonomi och finansiering,  

Utgångspunkten är att skolorna ska inom det ordinarie statsbidraget ska 
göra prioriteringar av deltagare som har mer behov än andra av 
pedagogiskt stöd. Först när detta behov innebär betydande merkostnader 
ska förstärkningsbidrag utgå. Förstärkningsbidraget ska avse särskilda 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr Sida 

2 (2) 2014-12-09 LD14/03393 
 

 

 

 

pedagogiska insatser för deltagare med funktionsnedsättning och får årligen 
sökas utifrån dokumenterade merkostnader. Insatser och merkostnader ska 
dokumenteras.   

Miljö, Barnperspektiv, Juridik, 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Likabehandling, Folkhälsa 

Policyn eftersträvar att göra folkhögskolestudier tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättningar 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Konsekvensbedömning ska ske i samband med utformningen av 
konstaterade förstärkta pedagogiska insatser.  

Samverkan med fackliga organisationer 

Förhandling enligt § 11 MBA äger rum den 5 december 

Uppföljning 

Policyn för förstärkningsinsatser till vissa kursdeltagare vid landstingets 
folkhögskolor ska uppdateras i samband med nya villkor för statsbidrag eller 
då andra liknande händelser inträffar. Uppdateringen påkallas av 
folkhögskolornas rektorer och en genomgång ska ske varje år per sista 
oktober.  

 



Landstinget Dalarna      

Kultur och bildningsnämnden 
 

POLICY 2015 FÖR FÖRSTÄRKNINGSINSATSER TILL VISSA 

KURSDELTAGARE VID LANDSTINGETS FOLKHÖGSKOLOR 

Enligt statsbidragsvillkoren ska huvudmannen ha en policy för förstärkningsbidragets an-

vändning. Förstärkningsbidrag avser pedagogiska insatser för deltagare med funktionsned-

sättning. Förstärkningsbidraget är en viktig del i bidragssystemet för att göra folkhögsko-

lestudier tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättning och utgör ca 10 procent av 

statsbidraget till folkhögskolorna. 

Utgångspunkten är att skolorna inom det ordinarie statsbidraget ska göra prioriteringar av 

deltagare som har mer behov än andra av pedagogiskt stöd. Först när detta stöd innebär be-

tydande merkostnader ska förstärkningsbidrag utgå. Som underlag för förstärkningsbidrag 

måste finnas en pedagogisk planering som den studerande varit delaktig i. 

Bidraget kan företrädesvis användas för  

 Ökad lärartäthet 

 Ökade kurators- och psykologinsatser. 

Skolan ska kunna visa hur man konstaterat att deltagaren har en funktionsnedsättning (ge-

nom deltagarens egen ansökan, bakgrund eller medverkan, skolans utredning eller på annat 

sätt). 

Det ska finnas en dokumenterad plan där det framgår hur man konstaterat behovet av de 

förstärkta pedagogiska insatserna samt hur dessa ska utformas.  

Deltagare som utgör grund för förstärkningsbidrag ska vara informerade om att de har rätt 

till stöd i studiesituationen och vara delaktiga i studieplaneringen. 

Folkhögskolan ska i sin information till blivande deltagare beskriva utbildningens tillgäng-

lighet och vilket stöd som kan erbjudas.  

Utöver särskilda stödinsatser enligt ovan så är kursansvariga, administratörer, service- och, 

bibliotekspersonal, studie- och yrkesvägledare viktiga i det samlade stöder runt våra delta-

gare. Alla anställda på folkhögskolorna har en pedagogisk uppgift. 

Tillgänglighet för studerande med fysiska funktionshinder 

Informationen på skolornas hemsidor kan läsas upp digitalt. 

Vid Fornby folkhögskola är samtliga byggnader tillgängliga genom ramper och det finns 

dörrautomatik. Flera av skolans undervisningslokaler, samlingssal och matsal är utrustade 

med permanenta hörselslingor. Merparten av boenderummen på internatet är anpassade. 

Verksamheten kan anpassas till individuella behov. Fornby folkhögskola bedriver kursverk-

samhet särskilt riktad till deltagare med funktionshinder i form av en kurs för vuxna med 

förvärvad hjärnskada. För den som efter en hjärnskada behöver stöd med planering, minne 

och koncentration. Kärnämnen, hjärnkunskap, minnesteknik, friskvård och skapande. Kur-

sen har ett nära samarbete med Hjärnskadesektionen på Falu lasarett. 

Vid Mora folkhögskola är tillgängligheten relativt god. De flesta undervisningslokaler är 

tillgängliga för rullstolsburna, liksom en av skolans tre internatbyggnader. Skolans aula är 



utrustad med permanent teleslinga. Matsalen har högtalaranläggning. Om tillgängligheten 

ändå begränsas kan verksamheten anpassas efter de individuella behoven. All skyltning på 

skolan är anpassad. Mora folkhögskola bedriver kursverksamhet särskilt riktad till funkt-

ionshindrade samt anhöriga/yrkesverksamma. Kursen ”Autism- ett annat sätt att tänka” är 

en tvåårig kurs på halvfart distans som vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma som 

behöver lära sig mer och utveckla sitt förhållaningssätt. Skolan anordnar uppskattade fort-

bildningar i form av kortkurser och föreläsningar som är riktade till yrkesverksamma och 

anhöriga inom det neuropsykiatriska ämnesområdet. Skolan är också aktiv i frågan om digi-

tal anpassning genom fr.a. projektverksamhet.”Anpassad IT”  är ett treårigt projekt som bed-

rivs i samverkan med FUB och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet omfattar ut-

veckling av digitala läromedel och palttform samt kursverksamhet för intellektuellt funkt-

ionshindrade och stödpersoner.  

Vid Malungs folkhögskola är tillgängligheten för rullstolsburna god i de flesta undervis-

ningslokalerna samt i matsal och gymnastiksal. På internatet finns ett rum anpassat för rull-

stolsburna. Anpassning av skolans aula så att den blir tillgänglig för rullstolsbundna ligger 

under Landstingsfastigheters ansvar. Det finns tillång till hörslinga i alla undervisningsloka-

ler. Även om fastigheterna inte är fullt tillgängliga anpassar folkhögskolan verksamheten 

utifrån varje individs behov så att den så långt möjligt är tillgänglig för alla oavsett funkt-

ionshinder. Malungs folkhögskola bedriver kursverksamhet särskilt riktad till funktions-

hindrade genom ”Funkiskursen”. Kursen riktar sig till deltagare med lättare intellektuella 

funktionshinder. Det är en 1-årig kurs med brett innehåll som exempelvis kärnämnen, skap-

ande och livskunskap. 

Policy vid funktionsnedsättning 

Landstinget ska sträva efter att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. 

Ingen sökande ska behöva avstå från deltagande för att lokalerna inte är anpassade, för att 

undervisningen inte kan anpassas eller för att hjälpmedel saknas. 

Varje folkhögskola ska i sin verksamhet  

 Sträva efter att öka personalens och de studerandes medvetenhet och kunskap om 

funktionsnedsättningar och funktionshindrades särskilda behov, 

 samverka med handikapporganisationer i syfte att skapa än bättre förutsättningar för 

personer med funktionshinder att studera på landstingets folkhögskolor 

 erbjuda kurser riktade till personer med funktionshinder och/eller anhöriga till perso-

ner med funktionshinder eller anställda som arbetar med personer med funktionshin-

der. 

Varje folkhögskola ska tillsammans med en funktionshindrad sökande gå igenom förutsätt-

ningarna för att studera på skolan. En kartläggning av vilka tekniska hjälpmedel som behövs 

ska ske. Samråd ska ske med berörd personal innan antagning görs.  

Om skolan trots alla ansträngningar saknar kompetens och förutsättningar för ett gott mot-

tagande ska detta diskuteras med den sökande. 

Policy för invandrare med brister i svenska språket 

Folkhögskolan har ett ansvar för att stödja invandrare och flyktingar så att de kan fungera 

som fullvärdiga medlemmar i samhället. Bristande kunskaper i svenska språket utgör ett 



hinder för att ta aktiv del i samhällsutvecklingen och försvagar individens möjligheter att ta 

del av utbildningsutbudet och att kunna försörja sig.  

Varje folkhögskola ska i sin verksamhet  

 öka personalens kunskap om kulturella och etniska skillnader  

 samverka med t ex invandrarföreningar och flyktingmottagare i syfte att underlätta för 

utlandsfödda att studera på landstingets folkhögskolor 

 ge stöd och hjälp åt deltagare med brister i svenska språket 

 anpassa studieplaner och studieupplägg utifrån individens behov och förutsättningar. 

 

Fastställd i Kultur och bildningsnämnden den  

 



 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2014-12-09  Sida 1 (1) 
Kultur- och bildningskansli    Dnr LD14/02517 
    Uppdnr 934 

 

 
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 - stipendieutdelning 2014 

Ordförandens förslag

1. Antecknar till protokollet att annonsering har skett. 

2. Fastställer utdelningen för 2014 till xxx kronor per termin till xxx 
sökande, sammanlagt xxx kronor. 

3. Godkänna förteckning över stipendiater enligt bilaga. 

4. Godkänna förteckning över sökande som fått avslag enligt bilaga. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 

Innevarande år har xxx ansökningar inkommit inför årets utdelning. Av 
dessa föreslås avslag på xxx ansökningar. Sammanlagt finns xxx kronor att 
fördela. Xxx terminer föreslås bli godkända för utdelning. 

Beloppet per termin blir xxx kronor. Kultur- och bildningsnämndens 
ordförande har delegation att ompröva beslut. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

 

a) Beslutsunderlag 

b) Förteckning över stipendiater delas ut på sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

 

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

Ej relevant 

Samverkan med fackliga organisationer 

Ej relevant 

Uppföljning 

Ej relevant 

 



 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2014-12-09  Sida 1 (2) 
Kultur- och bildningskansli    Dnr LD14/03455 
    Uppdnr 936 

 

 
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 
   

 

 

  
  
  
  
  

Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags 
stipendiefond - utdelning 2014 

Ordförandens förslag

1. Utdela 2 300 kronor som stipendium, ur Stiftelsen Västerbergslagens 
Hästförsäkringsbolags stipendiefond, till Elina Dahlström. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning 

Innevarande år har 1 ansökan inkommit. Sökande är berättigad till 
stipendium. Totalt finns 2 300 kr att utdela. Det totala antalet terminer för 
vilket utdelning kan göras är 2 och utdelningen per termin blir 1 150 kr. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till utdelning 2014 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Fonden förvaltas av Landstinget Dalarna. Kultur- och bildningsnämnden 
beslutar om utdelningen av stipendier ur denna fond. Utdelning görs av 
avkastningen samma år som utdelningen verkställs och grundar sig på ett 
preliminärt bokslut för innevarande år. Disponibla medel för 2014 är 2 300 
kronor. 

Berättigade till stipendium är studerande vid jord- och skogsbruksutbildning i 
Sverige som kommer från Ludvika eller Smedjebackens kommuner. Villkor, 
senaste datum för ansökan och övrig information, se www.ltdalarna.se 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 

Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Ej relevant 

Samverkan med fackliga organisationer 

Ej relevant 

http://www.ltdalarna.se/


Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr Sida 

2 (2) 2014-12-09 LD14/03455 
 

 

 

 

Uppföljning 

Ej relevant 
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