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Inledning 

§15 Justering av närvarolistan 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Närvarolistan fastställs. 

§16 Godkännande av dagordning 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Godkännande av föreliggande dagordning med fö ljande förändringar: 

- punkt g) läggs till under §19 
- punkt 24 läggs till under § 23 

§17 Protokollsjustering 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Håkan Frank (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

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

§18 Dialog med Musik i Dalarna, Dalateatern samt Dalarnas Museum 
Cheferna för Musik i Dalarna, Dalateatern och Dalarnas Museum deltar 
under förmiddagen och informerar nämnden om sina respektive områden. 

'Mt 
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Informations- och anmälningsärenden 

§19 Information 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 
a) Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan (LD13/01187), (LD13/02633) 
b) Fristadsförfattare (LD13/00655) - Malin Lagergren informerar om ärendet 
c) Kurser och konferenser - Malin Lagergren informerar 
d) Periodrapport per februari samt beviljad konst och kulturutbildning på 
Musikkonservatoriet (LD14/02787) - Anna Skogberg samt 
Musikkonservatoriets rektor Gabriel Lindberg lämnar information om 
ärendet 
e) Ansökan om utvecklingsmedel för tre pågående projekt (LD13/00672, 
LD14/00766, LD13/00671) - Malin Lagergren informerar om ärendet 
f) Kort sammanfattning om musiketnologen Daniel Fredrikssons avhandling 
om Dalarnas regionala kulturplan - Malin Lagergren informerar 
g) Ny ledamot Kenneth Petersson (V) välkomnades av ordförande 

§20 Anmälan av delegeringsbeslut 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 113/2014 och Kultur- och bildningsnämnden § 
42/2013 fattade beslut. Anna Skogberg redovisar ärendet. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Delegeringsbeslut- Stöd till studieförbundens distriktsorganisationer 2015 
- LD14/02395 

§21 Övriga anmälningsärenden 
Inga ärenden att anmäla. 
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Bes/utsärenden 

§22 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 
Diarienummer LD14/03391 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 

1. Fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 5 (12) 

För första gången sedan den nya nämnden och förvaltningen startade 2011 
redovisas ett underskott. Den största bidragande orsak till underskottet är 
Musikkonservatoriet där färre elever bidrar till lägre intäkter både för 
gymnasieskolan och den kompletterande utbildningen. Enheten för Scen, 
dans och konst samt Mentalvårdsmuseet visar också ett underskott medan 
övriga enheter visar överskott. 
Jämfört med 2013 har antalet anställda ökat från 171 personer till 184, 
antalet faktiska årsarbetare uppgår till 143,87 jämfört med 136,07 
föregående år. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av ordinarie arbetstid har 
ökat p g a långtidssjukskrivningar för allvarliga, inte alltid arbetsrelaterade, 
sjukdomar. Frisknärvaron, dvs antal personer som har max fem sjukdagar 
under ett år, har förbättrats under 2014. 
Måluppfyllelsen inom förvaltningen är god . Kultur- och 
bildningsförvaltningen, inklusive de verksamheter som ingår i 
samverkansmodellen eller på annat sätt erhåller stöd från Kultur- och 
bildningsnämnden, genomför mycket stor aktivitet sett under ett år. 
Redovisningen som lämnats till Kulturrådet avseende 2013 visar att 287 508 
besökte de 1 436 aktiviteterna i form av föreställningar, konserter, 
utställningar samt programaktiviteter som genomfördes. Alla länets femton 
kommuner fick ta del av kultur. Av de besökande redovisas 19 % som barn 
och ungdom upp till 18 år. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Förvaltningsberättelse, bilaga A 
c) Måluppfyllelsedokument, bilaga B 
d) Verksamheternas berättelser 2014, bilaga C 
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§23 Fördelning av projektstöd våren 2015 
Diarienummer LD15/00347 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Dalarnas Idrottsförbund - "Nya idrottsformer" tilldelas ett projektstöd 

om 100 000 kr. 
2. Falu Dramatiska teater -"Rymdhjärta" tilldelas ett projektstöd om 

70 000 kr. 
3. Falu Pride Kulturförening -"Regnbågstältet Camp" tilldelas ett 

projektstöd om 40 000 kr. 
4. Föreningen Peace and Lave - "Action Academy Dalarna" tilldelas ett 

projektstöd om 75 000 kr. 
5. Galleri Se Konst -"Galleri Se konst" tilldelas ett projektstöd om 15 000 

kr. 
6. lbn Rushd studieförbundet Mitt Distrikt - "Öka muslimers delaktighet 

vid kulturella utbudet" tilldelas ett projektstöd om 90 000 kr. 
7. Ideella föreningen Glasverkstaden i Borlänge tilldelas ett projektstöd 

om 11 000 kr. 
8. Internationella förening - Dialogen - "Ett kulturarv från Gagnef till Van" 

tilldelas ett projektstöd om 40 000 kr. 
9. Karlfeldtföreningen - "Poetry and Peace" tilldelas ett projektstöd om 

20 000 kr. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Korda Art productions -"Internationella Dansresidens Matsesgården 
Stigsbo" tilldelas ett projektstöd om 100 000 kr. 
NBV Dalarna - "Pilotprojekt KWAYA" tilldelas ett projektstöd om 
100 000 kr. 
Popkollo Falun - "Popkollo Falun" tilldelas ett projektstöd om 60 000 
kr. 
RFSL Dalarna - "Newcomers group Dalarna" tilldelas ett projektstöd 
om 10 000 kr. 
Sensus studieförbund -"Amningskurs för blivande föräldrar i Dalarna" 
tilldelas ett projektstöd om 80 000 kr. 
Skankaloss kulturförening - "Gagnefs barn" tilldelas ett projektstöd om 
20 000 kr. 
Skådebanan i Dalarna - "Fortsättning mäklare för gränssnittet" tilldelas 
ett projektstöd om 100 000 kr. 
Stiftelsen Arkivbyggnaden i Smedjebacken - "Ung i Europa" tilldelas 
ett projektstöd om 40 000 kr. 
Stiftelsen Stora Kopparberget -"Brorslotten" tilldelas ett projektstöd 
om 50 000 kr. 
Studiefrämjande Gävle-Dala Norr -"SeeMyArt Dalarna" tilldelas ett 
projektstöd om 40 000 kr. 
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20. Studiefrämjandet Södra Dalarna-" Sänk tröskeln" tilldelas ett 
projektstöd om 75 000 kr. 

21. Studieförbundet Vuxenskolan - "Se människan i Säter" tilldelas ett 
projektstöd om 90 000 kr. 

22. Studieförbudet Vuxenskolan - "Summer Camp" tilldelas ett projektstöd 
om 60 000 kr 

23. Umis Förening -"Lyfta blicken" tilldelas ett projektstöd om 70 000 kr. 
24. Resterande projekt får avslag. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet är ej offentligt då det innefattar myndighetsutövning. 

Sammanfattning av ärendet 
Motivering: De beviljade ansökningarna uppfyller mycket väl projektstödets 
kriterier, har god genomförandepotential, stor utvecklingsambition, samt 
regional betydelse för kultur och bildning i länet. 
Till våren 2015 utlysning 150105-150202 inkom 50 ansökningar till en 
summa av 3 712 439 kr. 
23 ansökningar beviljas stöd till en summa av 1 356 000 kr. Den totala 
potten för projektstöd är 2 010 000 kr. För ansökningsperiod 2/2015 återstår 
654 000 kronor kr. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Lista över samtliga ansökningar och beviljade projekt 

Suzanne Lazar (S) deltar inte i beslut som avser Skådebanan med 
hänvisning till jäv. 

§24 Miljöredovisning 2014. 

Diarienummer LD15/00681 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Kultur- och bildningsnämnden godkänner miljöredovisning 2014. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har ett väl fungerande systematiskt miljöarbete med en 
förvaltningsgemensam miljöplan och ledningens genomgång miljö i 
ledningsgruppen. Sex av åtta verksamheter har också haft uppdaterade 
lokala miljöplaner och ledningens genomgång hålls även lokalt. Alla 
verksamheter har miljöombud och miljösamordnaren ser till att de träffas 
regelbundet för uppdatering och utbildning. Generellt har förvaltningens 
verksamheter liten miljöpåverkan. Revision har genomförts i tre av åtta 
verksamheter under 2014, enligt plan. De flesta av förvaltningens uppställda 
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miljömål nås. Det finns utrymme för utveckling, men miljömedvetenheten är 
generellt hög i förvaltningen . 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Miljöredovisning 2014 
c) Uppföljning Miljöplan 2014-2016 
d) Miljödata 2014 

§25 Miljöplan 2015. 

Diarienummer LD15/00683 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Kultur- och bildningsnämnden godkänner miljöplan 2015-2018. 
2. Kultur- och bildningsnämnden beslutar att öka användningen av 

miljömärkta produkter från 30% till 50% på förvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till miljöplan 2015-2018 har tagits fram av förvaltningens 
miljösamordnare och har förankrats i MOMS-gruppen 
(Miljöombud/Miljösamordnare). Planen utgår ifrån Kultur- och 
bildningsförvaltningens miljöpåverkan samt Landstinget Dalarnas 
övergripande miljöplan 2015-2018. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Förslag till miljöplan 2015-2018 

Suzanne Lazar (S) yrkar bifall till förslaget. 

§26 Revidering av budget 2015 

Diarienummer LD14/02119 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Till enheter inom samverkansmodellen besluta om förändring av 

statsbidrag och landstingsbidrag avseende 2015 enligt bilaga 

Sammanfattning av ärendet 
Statens Kulturråd beslutade den 29 januari 2015 att bevilja 31.641.000 kr i 
statsbidrag till Landstinget Dalarna vilket är 644.000 kr lägre än beräknat i 
nämndens decemberbeslut. För 785.000 kr av de beviljade medlen gäller 
särskilda villkor. 
Nämnden föreslås att besluta om att använda avsatta medel för oförutsedda 
händelser till att kompensera enheter inom samverkansmodellen för den 
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generella besparingen om 1,5%, se bilaga. Den av kansliet förmodade 
uppräkningen om 0,5% föreslås belasta enheterna. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Förslag till förändring av stats- och landstingsbidrag till enheter inom 
samverkansmodellen 
c) Kopia på Kulturrådets beslut KUR 2014-6863 

§27 Verksamhetsplan 2015 

Diarienummer LD15/00686 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Kultur- och bildningsnämndens fastställer verksamhetsplan 2015 för 
2. Kultur- och bildningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
En verksamhetsplan 2015 för Kultur- och bildningsförvaltningen har 
upprättats. Styrande dokument är Landstingsplan 2015-2018, antagen av 
landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, §59 Dnr LD14/01427, samt Dalarnas 
regionala kulturplan 2013-2015, antagen av landstingsfullmäktige 2012-09-
24, Dnr LD12/00871 . 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Verksamhetsplan 
c) Styrkort 
d) Karta över Landstingets kultur- och bildningsverksamheter 

§28 Delegeringsbestämmelser 
Diarienummer LD15/00727 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Kultur- och bildningsnämnden fastställer delegeringsbestämmelser 

inom nämndens ansvarsområde. 
2. Bestämmelserna gäller från 1 april 2015 och tillsvidare. 
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att göra en översyn av Kultur- och 

bildningsförvaltningens reglemente och lägga fram förslag till 
förändringar till Landstingsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Bestämmelser om delegering inom Kultur- och bildningsnämndens 
ansvarsområde 
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§29 Internkontroll 2015 - plan. 
Diarienummer LD15/00136 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Godkänna plan för intern kontroll 2015 enligt bilaga 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsstyrelsen beslutade i mars 2008 om riktlinjer för interna 
kontrollområden . Varje nämnd ska varje år fastställa en plan för 
uppföljning/utveckling av den interna kontrollen. Planen kan komma att 
revideras efter att landstingsgemensamma kontrollområden utarbetats i det 
koncernövergripande nätverket för intern kontroll. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) lnterkontroll 2015 - plan 

§30 Val av styrelse för stiftelsen Skattungeskolan för mandatperiod 2015-
2018 

Diarienummer LD15/00684 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Kultur och bildningsnämnden utser Mats Rönnblad (S) till ledamot för 

Stiftelsen Skattungeskolan för mandatperioden 2015-01-01 -2018-12-
31. 

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Skattungeskolan verkar för att materiella resurser ställs till 
förfogande för Skattungbyns kurser, som är inriktade på ekologisk odling 
och hållbar livsföring. Stiftelsen ska även förvalta skolans egendomar. En av 
de fem ledamöterna i stiftelsens styrelse ska representeras av Mora 
folkhögskola och utses av dess styrelse, som numera är Kultur- och 
bildningsnämnden. Ledamöterna väljs för innevarande mandatperiod. 
I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

§31 Kulturpris och kulturstipendier, val av ledamöter för mandatperiod 
2015-2018 
Diarienummer LD15/00656 

Kultur- och bildningsnämndens beslut 
1. Presidiet föreslås att utgöra kommitten för att bereda ärendet 

kulturpris och kulturstipendier. 
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt av fullmäktige § 183/10, beslut att särskilt reglemente för kultur
nämnden framgår att Kultur- och bildningsnämnden har att utse 
kulturpristagare och kulturstipendiater. En kommitte för att bereda frågan 
och att utse förslag till kulturpristagare och stipendiater bör inrättas. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
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.1Ht ~· ~ g~~( 
Krisztina Bojtår 

Mursal Isa (MP) 

Ordförande 

Sammanträde 2015-03-17 

Håkan Frank (M) 

Justering 

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. 

Sida 12 (12) 

Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 

Ans lagstid : 

I 

..k" n'4vh' ~ L;<:-~r 
Nämndadministratör 

§ 23 som justerades 2015-03-17 har varit anslagen 2015-03-19 - 2015-04-
09. 
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2015-03-05 

Sida 
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Delegeringsbeslut av ordföranden enligt KBN § 81/13 p. 19 och 46 

Plats 

Beslutande 

Sekreterare 

Landstingshuset, Falun 

Mursal Isa ~~ ~ 
Anna Skogberg 

Kopia exp (20\5: O.S- OS 
) 
1. Studieförbunden 
2. KBN 
3. Akten 
4. Anslagstavlan 
5. Reg ex/anm KBN 

Stöd till studieförbundens distriktsorganisationer 2015 

Dnr LO 114/02395 

Enligt Kultur- och bildningsnämndens beslut 2013-12-10, § 81 ska 
8 290 000 kronor fördelas till studieförbunden avseende volymanslag 
respektive individanslag för 2015. I samma ärende delegerades till 
Kultur- och bildningsnämndens ordförande att besluta om fördelning 
till studieförbunden enligt fastställda riktlinjer efter att statistik kan 
hämtas från SCB. 

Volymanslaget utgör 95% av det fastställda stödet. Stödet beräknas 
på varje studieförbunds procentuella andel av studieförbundens totala 
antal studietimmar föregående två verksamhetsår. Individanslaget är 
5% av det totala landstingsstödet och beräknas på varje 
studieförbunds procentuella andel av totala antal deltagande unika 
individer föregående två verksamhetsår. 

Statistik har hämtats från SCB och följande fördelning för 2015 
föreslås mellan 10 studieförbund. Beräkning bifogas beslutet. 

Studieförbund Beslut 2015 kr Jämförelse med 
2014kr 

ABF Dalarna 1743 311 1642439 

Studieförbunden Bilda 1008660 977 846 

Folkuniversitetet 365 534 338 850 

IBN Rushd 179 679 125 758 

Kulturens 
bildningsförbund 65 863 77265 

Medborgarskolan 526 901 511428 

NBV 928 878 930162 

Sensus 646 923 587 890 

Studiefrämjandet 1786296 1603166 

Studieförbundet 1037956 995195 

Vuxenskolan 
Summa 8 290 000 7790000 

,. 
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Undertecknad beslutar 
att fördela volym- och individanslag 2015 enligt förslaget samt 

Justeras 

Delegering från 

att bidraget utbetalas, med angivande av kostnadsställe 92201, efter 
rekvisition av respektive studieförbund. 

~~ 
Mursal Isa 

BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kultur- och bildningsnämnden 

Beslutsdatum 2015-03- 0 ~ 

Datum för anslags j,. o \ S-- o~ - OG 
uppsättande 

Förvaringsplats för Huvudkontoret 
protokollet \ 

kn·4~·N1v Btjt"~r 
Underskrift 

Datum för anslags cZo\s- - o~ - ,t,"t
nedtagande 



Fördelning 2015 

Totalt att fördela 8290000 

Beräkning av bidrag baserat på studietimmar och unika deltagare I verksamheten 

2014 2013 Totalt 
Studietimmar Antal unika deltagare Studietimmar Antal unika deltagare Studietimmar Antal unika deltagare 
Antal andel Antal Andel avs t1 Proc av andel Antal andel Antal Andel av s Proc av andel Antal andel Antal Andel av s Proc av andel 

Studleförbund 
ABF 110256 21,19% 7203 6,53% 17,27% 102 785 21,25% 7518 7,31% 17,52% 213041 21,22% 14721 6,91% 17,42% 
Blida 64319 12,36% 1990 3,09% 8,18% 59893 12,38% 2091 3,49% 8,36% 124212 12,37% 4081 3,29% 8,28% 
Folk universitetet 20176 3,88% 740 3,67% 9,70% 21840 4,51% 706 3,23% 7,74% 42016 4,18% 1446 3,44% 8,67% 
lbn Ruschd 11676 2,24% 118 1,01% 2,67% 9425 1,95% 168 1,78% 4,27% 21101 2,10% 286 1,36% 3,42% 
Kulturens 911 0,18% 40 4,39% 11,61% 830 0,17% 47 5,66% 13,57% 1741 0,17% 87 5,00% 12,59% 
medborgarskolan 32330 6,21% 1124 3,48% 9,19% 30260 6,25% 1029 3,40% 8,15% 62590 6,23% 2153 3,44% 8,67% 
NBV 58393 11,22% 1806 3,09% 8,18% 55929 11,56% 1709 3,06% 7,32% 114322 11,39% 3515 3,07% 7,75% 
Sensus 39822 7,65% 1293 3,25% 8,58% 37849 7,82% 1507 3,98% 9,54% n671 7,74% 2800 3,60% 9,09% 
Studiefrämjandet 120532 23,17% 2872 2,38% 6,30% 104000 21,50% 2509 2,41% 5,78% 224532 22,36% 5381 2,40% 6,04% 
sv 61805 11,88% 4285 6,93% 18,33% 60968 12,60% 4518 7,41% 17,75% 122 773 12,23% 8803 7,17% 18,07% 

Totalt 520220 100,00% 21471 37,83% 100,00% 483779 100,00% 21802 41,74% 100,00% 1003999 100,00% 43273 39,68% 100,00% 

Bidrag fördelat på studietimmar + unika deltagare 

95% 5% Totalt Utdelat 2014 
Studleförbund att utdela Differens 
ABF 1671122 72 190 1743311 1642439 100872 
Blida 974335 34324 1008660 977846 30814 
Folkuniversitetet 329579 35955 365534 338850 26684 
lbn Ruschd 165519 14160 179679 125758 53921 
Kulturens 13657 52206 65863 77265 -11402 
medborgarskolan 490964 35937 526901 511428 15473 
NBV 896757 32122 928878 930162 -1284 
Sensus 609262 37662 646923 587890 59033 
Studiefrämjandet 1761258 25037 1786296 1603166 183130 
sv 963048 74908 1037956 995195 42761 

7875500 414 500 7790000 500001 

Totalt 7875500 414500 8290000 
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för 2014 

Sammanfattning 
För första gången sedan den nya nämnden och förvaltningen startade 2011 
redovisas ett underskott. Den största bidragande orsak till underskottet är 
Musikkonservatoriet där färre elever bidrar till lägre intäkter både för 
gymnasieskolan och den kompletterande utbildningen. Enheten för Scen, 
dans och konst samt Mentalvårdsmuseet visar också ett underskott medan 
övriga enheter visar överskott. 

Jämfört med 2013 har antalet anställda ökat från 171 personer till 184, 
antalet faktiska årsarbetare uppgår till 143,87 jämfört med 136,07 
föregående år. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av ordinarie arbetstid har 
ökat p g a långtidssjukskrivningar för allvarliga, inte alltid arbetsrelaterade, 
sjukdomar. Frisknärvaron, dvs antal personer som har max fem sjukdagar 
under ett år, har förbättrats under 2014. 

Måluppfyllelsen inom förvaltningen är god. Kultur- och 
bildningsförvaltningen, inklusive de verksamheter som ingår i 
samverkansmodellen eller på annat sätt erhåller stöd från Kultur- och 
bildningsnämnden, genomför mycket stor aktivitet sett under ett år. 
Redovisningen som lämnats till Kulturrådet avseende 2013 visar att 287 508 
besökte de 1 436 aktiviteterna i form av föreställningar, konserter, 
utställningar samt programaktiviteter som genomfördes. Alla länets femton 
kommuner fick ta del av kultur. Av de besökande redovisas 19 % som barn 
och ungdom upp till 18 år. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Förvaltningsberättelse, bilaga A 
c) Måluppfyllelsedokument, bilaga B 
d) Verksamheternas berättelser 2014, bilaga C 

\ \~ I 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Ekonomichef 

Org.nr: 232100-0180 anna.skogberg@ltdalarna.se 
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Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Nedanstående dokument innehåller en kortfattad sammanfattning av 
respektive område. I bilaga A och B medföljer de enligt 
landstingsövergripande riktlinjer inlämnade förvaltningsberättelsen och 
måluppfyllelsedokument. Bilaga C innehåller enheternas respektive 
berättelser. 

Sida 
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Nedanstående tabell redovisar utfallet per enhet jämfört med prognos för 
2014 samt utfallet för 2013. 

Verksamhet Resultat Prognos Resultat 

mkr 
2014 2014 2013 

Fornby folkhögskola 0 0 0,6 

Mora folkhögskola 0,3 0 0,1 

Malungs folkhögskola 0,2 0 -0,1 

Musikkonservatoriet -1,7 -1,1 -1,7 

Ideella, ideburna och 0,2 0,2 0,2 
studieförbund 

Interkommunal ersättning -0,1 0 0 
folkhögskolor 

Film i Dalarna 0 0 -0,1 

Länsbibliotek Dalarna 0,2 0,4 0,3 

Mentalvårdsmuseet 0 0 0,1 

Enheten Scen Dans Konst -0,2 -0,4 0,1 

Stiftelser och bidrag 0,2 0,3 0,8 

Kansli inkl oförutsett och 0,4 0,4 1,1 
nämnden 

Resultat -0,5 -0,3 1,4 

Totalt överensstämmer prognosen ganska väl med det resultat som blev vid 
årets slut även om verksamheternas resultat skiljer sig åt. Främst är det 
Musikkonservatoriet som slutade på ett sämre resultat än vad prognosen 
sade och folkhögskolorna som slutade på ett bättre resultat. 

En analys av resultaträkningen visar att intäktssidan är högre än budgeterat. 
Dels p g a högre statsbidrag än budget men också på grund av att 
vidarefakturerade kostnader numera sköts i resultaträkningen och inte i 
balansräkningen. Varken dessa intäkter eller motsvarande kostnader är 
budgeterade för 2014. Den interkommunala ersättningen för elever vid 
musikkonservatoriet men också för folkhögskolorna (färre 
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utomlänsstuderande) är lägre än budgeterat. På kostnadssidan är det 
främst konsultarvoden men också de vidarefakturerade kostnaderna som 
överstiger budget. 

Resultat-
2014 2013 

räkning 

(mkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 92,9 95,5 2,6 101,8 

Kostnader -229,8 -232,8 -3,0 -233,5 

varav personal- -79,9 -80,5 -0,6 -75,8 kostnader 

Verksamhetens -136,9 -137,3 -0,5 -131,6 resultat 

Landstingsbidrag 136,9 136,9 0 133,0 

Överskott/ 
0 -0,5 -0,5 +1,4 underskott 

Arets investering -8,4 -7,6 0,8 -1,7 

Under 2014 färdigställdes den konstnärliga utsmyckningen av Dahlska 
huset vid Falu lasarett. Kultur- och bildningsförvaltningen har i 
överenskommelse med Landstingsfastigheter och Central förvaltning 
övertagit kostnaderna för inköp mellan 2010-2014 om 5,9 mkr. Budgeten för 
utsmyckningen i samband med byggnationen uppgift till 6,0 mkr. Av de 5,9 
mkr som investerats i konst vid Dahlska huset är 3,3 mkr för fast konst som 
tillhör byggnaden. 

Avseende Kultur- och bildningsförvaltningen egna investeringar har den 
konstnärliga utsmyckningen följt budget och 421 konstverk i olika tekniker är 
inköpta. övriga investeringar har uppgått till 0,3 mkr. 

Dalatrafik har lämnat en redovisning för nyttjandet av Kulturbussen 2014. 
Statistiken visar att 96 828 resor skedde under 2014 och att alla kommuner 
har använt sig av möjligheten att använda sig av kulturbussen för elever i 
förskola och grundskola. Det är en ökning med 15 271 resor från 
föregående år. Borlänge, Falun och Mora är överrepresenterade i nyttjandet 
mot det antal som fanns i respektive kommun vid årsskiftet. De som nyttjar 
bussen minst är Avesta och Smedjebacken. 
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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 13 mars 

Uppföljning 
Regelbunden uppföljning av ekonomi, personal, mål och verksamhet sker 
löpande under året. 



Kultur- och bildningsnämnd 

Kultur- och 
bildningsförvaltningen 

Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 

De landstingsfinansierade kulturverksamhetema ska 
möjliggöra ett tillgänglig t, kvalitativt och brett 
kulturutbud i hela Dalarna. 

Målupp
fyllelse 

• 
Landstinget ska i samverkan med länets kommuner 
sträva efter att alla barn och ungdomar ges möj lighet • 
att delta i ett klllturarrangemang per läsår. 

Kulturaktiviteter for barn och ungdom är prioriterade. • 

Folkrörelserna och de ideella kraJicrnas betydelse ska • 
stärkas. 

Kulturens och bi ldningens roll inom folkhäl soarbetet • 
ska stärkas. 

Landstinget ska ta ti ll vara folkhögskolornas • 
kompetenser vid utbildningar. 

• mål uppfyllt .A mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Uppdragen från landstingsfullmäktige utförs under 2014. 
Kultur- och bildningsförvaltningen, inklusive de 
verksamheter som ingår i samverkansmodellen eller på annat 
sätt erhåller stöd från Kultur- och bi ldn ingsnämnden, 
genomför mycket stor aktivitet sett över ett år. 
Redovisningen som lämnats till Kulturrådet avseende 2013 
visar att 287 508 besökte de I 436 aktiviteterna i form av 
föreställningar, konserter, utställningar samt 
programaktiviteter som genomfördes. Alla länets femton 
kommuner fick ta del av kultur. Av de besökande redovisas 
19 % som barn och ungdom upp till 18 år. Kultur- och 
bildningsförvaltningen räknar med att uppfy lla de flesta mål 
som återfinns i verksamhetsplanen för 20 14. Exempel på hur 
uppdrag och mål uppfylls finns beskrivet i förvaltn ingen 
måldokument men också i den sammanställda rapporteringen 
av hela förvaltningen verksamhet. 

Viktiga händelser under året 

I november anlände en fristadsfö rfattare till Dalarna. Under 
två år kommer han att stanna. Kultur- och bildnings
verksamheterna samarbetar för att göra hans vistelse så bra 
som möjligt och att han under sin tid här får möjlighet att 
utveckla sitt skapande, men också medverka i seminarier och 
konferenser utifrån t ex ett yttrandefrihetsperspektiv. 

Kansli/stab 

Vid förvaltn ingens stab/kansli finns stödjande och 
strategiska funktioner inom administration, 
kommunikation, ekonomi, barn och ungdom, projekt samt 
för samverkan. Inom staben finns stora kunskaper om 
exempelvis processledning för att kunna jobba med 
utveckling. Kansliet/staben har genomfört utbildningsdagar 

t1(~ ~J_L A 
och varit processledare i möten och konferenser för barns 
och ungas delaktighet och inflytande inom kulturområdet. 
Det är ett arbete som kommer att fortsätta under kommande 
år med fokus på ungas inflytande i Kultur- och 
bildningsplanen och i relation till Kultur och bildnings insats 
i Dalama, Sveriges bästa 1111gdo111sregion. 

Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015 började gälla I 
januari 20 13. Samverkan mellan landstinget och länets 
kommuner har intensifierats genom skrivna 
överenskommelser. Dessa ska på ett övergripande sätt visa 
hur landstinget och respekti ve kommun ska samverka och 
utveckla länets kulturliv. Innehållet i överenskommelserna 
ska utvärderas under 20 15 av båda parter. Arbetet har inletts 
med att ta fram den nya Kultur- och bildningsplanen för 
perioden 20 16-20 18. 

Under året har kansli och stab bland annat arbetat med att 
upphandla ett nytt digitalt ansökningssystem för att 
underlätta för de som söker stöd hos landstinget men också 
för att underlätta administrationen av de närmare drygt 700 
ansökningar som årligen inkommer. Fler projekt, både att 
söka själv och där andra söker projektbidrag hos landstinget, 
ställer nya krav på kompetens och resurser. Därför har 
förvaltn ingen inrättat en ny tjänst som projektstrateg som 
kommer att permanentas från årsskiftet. 
Enheten Scen Dans Konst 

Enheten Scen Dans Konst fortsätter sitt strategiska arbete 
att låta utvecklingsprojektens mål gå samman och gynna 
regionala samarbeten och kommunkontakter och med detta 
bygga upp ett varaktigt arbete tillsammans med de andra 
landstingsstödda institutionerna och organisationerna. 
Förutom arbetet inom det egna länet arbetar enheten också 
för att bygga ett starkt nätverk både nationellt och 
internationellt. Den gemensamma budgeten för 
konsulenterna har inneburit en samsyn av projekt och 
arbetsinsatser. 
Arrangörsutvecklingen är ett viktigt arbete både inom 
scenkonsten och inom dansområdet. 
Film i Dalarna 

Film i Dalarnas (FiD) uppdrag innefattar allt från syntolkade 
filmvisningar på biograf för ökad tillgänglighet, ti ll länet 
som inspelningsplats. Under 20 14 har flera filmer spelats in 
i länet, bl a Vill skräp med Ola Rapace, som spelades in i 
Borlänge och Hanna Skölds Granny's dancing on the table, 
som spelades in i Furudal. Galaprem iären på Maria Bloms 
Hallå, hallå i februari markerade slutet på en lång resa som 
FiD varit med på. Fi lmen fick stort medialt genomslag och 
ett fint mottagande av kritikerkåren. Under våren 
presenterades fö rstudien Filmregion Dalarna för inbjudna 
företTädare för Dalarnas kommuner. Förstudien har lett till en 
satsning på film, spel och musik: "MFD- projektet'', som 
Borlänge- och Falu kommuner initierat. Landstinget Dalarna 
medverkar i projektet genom FiD. 

Fornby folkhögskola 

Skolan hade tio olika inriktningar av Allmän 
behörighetsgivande kurs på Fornby under 20 14. Tre av dem 
pä filialen i Falun och en i Ludvika. Den estetiska sidan är 
viktig med konstkurser på hel- och deltid, sömnad och 
vävning både på distans och på plats. Skapande verksamhet 
är viktigt ocksä i de allmänna kurserna och i 
Hjärnskadekursen. Svenska för invandrare utökades under 
hösten med en ny grupp och en Etableringskurs för 
nyanlända har startats. Skolan har utvecklat sin samverkan 
med kommunerna i sitt verksamhetsområde, t ex med 
regelbundna samtal med arbetsmarknadsenheter och 
arbetsförmedl ing om etablering av nyanlända invandrare, 



utbildning i svenska för invandrare och rekrytering till 
kurser. Framför allt i Ludvika är samverkan väl etablerad. 
Studiemotiverande folkhögskolekurser har genomförts i 
Borlänge, Falun och Ludvika. 

Ett nytt spännande område är Grön rehab där Fornby från 
den I augusti är projektägare för en verksamhet i Sjulsarvet i 
Falun ti llsammans med Landstingets avdelning för 
Hälsofrämjande. 

länsbibliotek Dalarna 

20 14 har präglats av det ESF-finansierade KUB-projektet om 
kompetensutveckling av bibliotckspersonal. Projektet har 
skett i samverkan över länsgränserna. Det har inneburit ökad 
dialog och intensifierat samarbete med länets 
kommunbibliotek. 

Den I januari 20 14 trädde en ny bibliotekslag i kraft. Den 
slår fast att den regionala biblioteksverksamhetens ändamål 
ska vara att främja samarbete, verksamhetsutveckli ng och 
kvalitet när det gäl ler de folkbibliotek som är verksamma i 
länet. 

Riksdagen fattade beslut om nationella mål för litteratur- och 
läsfrämjande: "Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med 
utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättn ingar, ges 
möj lighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till 
litteratur av hög kvalitet." Detta ledde ti ll att läsfrämjande 
och litteratur förs in i kultursamverkansmodellen from 
2015. 

Malungs folkhögskola 

Malungs folkhögskola har under året fortsatt att vara en 
mötesplats fö r bildningsresor. Utifrån en stabil vardag har 
en ständig utvecklingsprocess pågått för att på bästa sätt 
möta studerandes, medarbetares och omvärldens behov. 
Skolan har under året genom verksamhetsutveckli ng lockat 
nya deltagare, bland annat personer med svenska som andra 
språk. Skolans verksamhet når ut til l människor med stor 
variation i ålder, bakgrund och erfarenhet. Verksamheten 
sträcker sig från kulturarrangemang, via kort- och 
distanskurser till långa kurser på sex veckor, en termin eller 
ett läsår. Under sommaren genomfördes en treveckors kurs 
med internationella studenter från hela världen. Nöjda 
studerande och ett gott rykte visar på en hög kvalitet. 

Mentalvårds museet 
Mentalvårdsmuseet besöktes under året av 4 150 personer. 
Alla besökare guidas personligen, 262 guidade visningar 
utfördes. AT-läkare, PTP-psykologer och studenter från 
vårdhögskolan besöker Mentalvårdsmuseet och fflr 
anpassade visningar för sina studier. YH-utbildningar ti ll 
skötare är en grupp som ökar och kommer från hela 
Mellansverige. Många av museets besökare är unga vuxna 
under utbi ldning inom vård- och omsorg, av dessa har ett 
antal invandrarbakgrund. Många av museets besökare är 
museiovana. 

Gruvhospitalet utställningsfilial vid Gruvmuseum 
Falu Gruva. Antalet besökare på Gruvmuseet där Gruvhospitalet 
ingår, var 47 000. När Gruvmuseet är öppet under sommar 
säsongen kan Gruvhospitalet besökas, vinterhalvåret gäller att 
visningar är guidade. Vid Falu Gruva görs under skolloven 
anpassade familjevisningar av Gruvhospitalet, där 
medicinhistoria berättat för barn står i fokus. 

Mora folkhögskola 
Mora folkhögskola har haft ett framgångsrikt verksamhetsår 
och producerat mycket folkbildning av hög kvalitet för 
Dalarnas och övriga landets medborgare. I år har 
folkhögskolan öppnat dörrarna fö r lokalsam hället i syfte 

att uppfylla sin ro ll som bildnings-, kultur- och 
demokraticentrum för norra Dalarna. Nya verksamheter 
och projekt har genomförts och skolan har lyckats fflnga upp 
nya målgrupper Exempelvis har under 20 14 tre nya 
kortkurser genomförts och planerats i form av 
fö reläsningsserier. Kursernas målsättning har varit att nå 
nya målgrupper på det lokala planet. Syftet är att höja den 
allmänna bildningsnivån samt gynna folkhälsan i 
lokalsam hället. Föreläsn ingarna har haft stor uppslutning 
och fortsättning efterfrågas. 

En ny distanskurs har startats under våren 2014, 
Permakulturdesign. Kursen är baserad i Skattungbyfilialen 
där de fysiska träffarna äger rum. Målet med kursen har varit 
att nå en målgrupp med stort intresse för ekologisk odling 
och behov av flexibla studieformen. Kursen ger ti llgång ti ll 
hög kompetens i ämnet genom samarbete med Stjärnsund 
Permakultur centrum för lärande. 

Musikkonservatoriet 
Under 20 14 beslutade skolverket, efter ansökan, att ge 
Musikkonservatoriet Falun tillstånd att bedriva 
riksrekryterandc gymnasial spctsutbildning i ytterligare 
fyra antagningsomgångar, dvs 20 15-2018. De elever som 
antas 20 18 tar således studenten 202 1. Antalet beviljade 
årsplatser för gymnasiet är 60. Skolverket beslutade 
samtidigt att höja den interkommunala ersättningen från 
nuvarande 150 000 kr per elev och år till 159 942 kr. 
Musikkonservatoriet Falun ansökte om att fä föra över den 
nuvarande eftergymnasiala KU-utbi ldningen, vars förordning 
upphör gälla, ti ll utbildningsformen Konst- och 
Kulturutbildningar samt vissa andra utbildningar 
(förordning 201 3:87 1). Beslut väntas under våren 20 15. 

Uppföljning besparingsåtgärder 
De generella besparingar som låg i Kultur- och 
bildningsnämndens budgetram fördelas i samband med 
beslut om landstingsbidragets fördelning. I övrig arbetar 
förvaltningen efter bästa förmåga med hushållning av både 
ekonomi, miljö och personal. 

Ekonomi 
Resultat-

2013 2013 
räkning 

(mkr) Budget Resulta t Avvikelse Resultat 

Intäkter 92,9 95,5 2,6 10 1,8 

Kostnader -229,8 -232,8 -3,0 -233,5 

varav personal-
-79,9 -80.5 -0,6 -75,8 

kostnader 

Verksamhetens 
- 136,9 - 137,3 -0,5 -1 31,6 

resultat 

Landstingsbidrag 136,9 136,9 0 133,0 

Överskott/ 
0 -0,5 -0,5 + 1,4 

underskott 

Arets investering -8,4 -7,6 0,8 -1 ,7 

För första gången sedan den nya nämnden och förvaltningen 
startade 20 1 I redovisas ett underskott. Den största 



bidragande orsak till underskottet är Musikkonservatoriet där 
färre elever bidrar ti ll lägre intäkter både för gymnasieskolan 
och den kompletterande utbildningen. Enheten för Scen, dans 
och konst samt Mentalvårdsmuseet visar också ett 
underskott. Vid Scen Dans Konst beror underskottet på 
rehabiliteringskostnader och vid Mentalvårdsmuseet kan 
underskottet främst hänföras til l utökat arbete med 
föremålsvård. Övriga enheter visar överskott. 

En analys av resultaträkningen visar att intäktssidan är högre 
än budgeterat. Dels p g a högre statsbidrag än budget men 
också på grund av att vidarefakturerade kostnader numera 
sköts i resultaträkningen och inte i balansräkningen. Varken 
dessa intäkter eller motsvarande kostnader är budgeterade för 
20 14. Den interkommunala ersättningen för elever vid 
musikkonservatoriet men också för fo lkhögskolorna (färre 
utomlänsstuderande) är lägre än budgeterat. På kostnadssidan 
är det främst konsultarvoden men också de vidarefakturerade 
kostnaderna som överstiger budget. 

Under 201 4 färdigställdes den konstnärliga utsmyckningen 
av Dahlska huset vid Falu lasarett. Kultur- och 
bildningsförvaltningen har i överenskommelse med 
Landstings fastigheter och Central förvaltning övertagit 
kostnaderna för inköp mellan 20 I0-20 14 om 5,9 mkr. 
Budgeten för utsmyckningen i samband med byggnationen 
uppgick ti ll 6,0 mkr. 

Investeringar (mkr) Budget Resullat Avvikelse 

Konstinköp -1 ,4 - 1.4 

Nya vårdblocket, 

0 

överrört från -6,0 -5,9 0, 1 
Landstingsfast igheter 

Övriga investeringar -1 ,0 -0,3 0,7 

Summa -8,4 -7,6 0,8 

Av de 5,9 mkr som investerats i konst vid Dahlska huset är 
3,3 mkr för fast konst som ti llhör byggnaden. 

Personal 
Definitioner 
Antal anställda definieras som antalet personer, vilka innehar en 
månadsanställning. 

Antal årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens sysselsätt
ningsgrad. 

Faktiska årsarbetare beräknas som årsarbetare minus tjänstledigheter utan 
lön, sjukledigheter> 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön. 

Arbetad tid: Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals 
arbetade tid ingår ej. Redovisas med en månads fördröjning. 

Helårsekvivalent: En helårsekvivalent är lika med 1700 arbetade limmar. 

Antal anställda 2014 2013 

Antal faktiska årsarbetare 143,87 136,07 

Antal anställda 184 17 1 

Antal årsarbetare och anställda mäts per 31112 respektive år 

Arbetade timmar 2014 2013 

Arbetad tid timmar, alla 236 8 11 23 1 9 16 

2012 

135,97 

167 

2012 

229 950 

- varav timanställda* 6 425 5 144 5 582 

- varav merlid/övertid 
2 270 2 856 3 085 samtlig personal* 

Arbetad tid inhyrd personal 5 364 5 496 5 300 

• Preliminära värden för innevarande år. 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 2014 2013 

Kvinnor 89,6 89,1 

Män 85,4 85,5 

Totalt 88,2 87,8 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad fluktuerar mellan åren bl a 
i samband med variation i elevantalet men också beroende på 
åldersutvecklingen. 

Andel deltider i % av totalt 
antal anställda 

Kvinnor 28,4 

Män 34,9 

Totalt 30,7 

Jämföt1 med landstinget totalt har Kultur- och 
bildningsförvaltningen fortsatt en högre andel personer som 
arbetar deltid. Av de som arbetar deltid är antalet män också 
förhållandevis högt jämfört med landstinget totalt, 34,9 % 
jämfört med 7,6 % mycket beroende på att tex lärare inom 
konstnärliga ämnen inte alltid har heltidstjänster. 

Valda personal-
kostnader 2014 2013 

(mh) Budget Resultat Resultat 

Löner exklusive sociala 
56, 1 55,8 54,1 

avgi fter 

Inhyrd personal 0, 1 0, 1 0, 1 

Lönekostnaden är ca 3% högre för 20 14 än för 201 3. 
Förvaltningen har också fler anställda vid utgången av 20 14 
än 20 13. 

Könsfördelning 
(anta l personer) 

Kvinnor 

Män 

2014 

11 6 

63 

2013 

11 3 

58 

Då naturbruksgymnasiet Älvdalen hade förhållandevis 
många män anställda förändrades könsfördelningen drastiskt 
när skolan lämnade landstinget. Förvaltningen arbetar aktivt i 
samband med rekrytering att eftersträva en j ämn fördelning 
av kvinnor och män. Andelen män 20 14 är något högre än 
jämfört med 20 13. 



Åldersfördelning 
(antal personer) 

Under 41 år 

41- 59 år 

60 år eller äldre 

2014 2013 

44 36 

107 98 

31 37 

Tabellen visar att 76% av antal anstäl lda är 40 eller äldre, 
jämfört med 79% föregående år. Av dem är 17% 60 år eller 
äldre, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. 

Medelålder 20 14 2013 

Kvinnor 48 49 

Män 50 51 

Totalt 48 49 

Även om medelåldern sj unkit inom Kultur- och 
bildningsförvaltningen och för 20 14 är 48 år är den något 
högre än medelåldern inom landstinget totalt som har 46 år. 

Pensionsavgångar 2014 2013 
(antal personer) 

Ålderspension 5 7 

Särski ld ålderspension 0 0 

Sjukersättning 0 

Totalt 6 7 

Ca 17% av de anställda inom Kultur- och 
bildningsförvaltningen är 60 år eller äldre vilket är något 
färre än tidigare år. Fortsatt gäller att framt ida 
kompetensförsörjning, för att säkra kunskapen och 
erfarenheten som försvin ner, är viktigt. 

Sjukfrånvaro 20 14 2013 2012 

Sjukfrånvaro uttryck< i 6, 1 4,3 
% av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag l-14) uttryckt i 1,5 1,5 

% av ordinarie arbetstid 

Under 2014 ökar sjukfrånvaron främst på grund av 
långtidssjukskrivningar avseende allvarliga diagnoser. 

Frisknärvaro 2014 2013 2012 

Andel personer som har 

3,6 

1,4 

max 5 sjukdagar under 63,7 61,2 65,5 
ett år, uttryckt i % 

Frisknärvaron, d vs antal personer som har max 5 sjukdagar 
under ett år, har förbättrats jämfört med föregående år. 
Jämfört med landstinget totalt har Kultur- och 
bildningsförvaltningen fortfarande bättre fr isknärvaro. Måttet 
är intressant att uppmärksamma då hög fr isknärvaro kan 
spegla hälsosamma organisationer. 

Kompetens- 2014 2013 

utveckl ing/ 
Fortbildning 

Antal dagar/anställd 1,71 1,42 

Antalet dagar/anställd tas fram ur Heroma. Antalet dagar har 
ökat något j ämfört med föregående år, men är inte helt 
korrekt inrapporterat utan i verkligheten är antalet 
fortbi ldningsdagar högre. 

Allmän löneutveckling 
Har under året varit 3,48 % jämfört med 2, 16 % inom 
landstinget. Löneutveckling är inte bara löneöversyn. Det 
innehåller även differensen mellan alla som slutat och alla 
som börjat. 

Likabehandling (f d mångfald/jämställdhet) 
Vissa enheter har sedan tidigare egna jämställdhetsplaner 
medan det saknas en övergripande likabehandlings- och 
jämställdhetsplan för förvaltningen. Landstingets Dalarnas 
likabehandlings- och jämställdhetsplan gäller. Förvaltningen 
arbetar för en jämställd förvaltning där alla former av 
diskriminering motarbetas. 1 enheternas uppdrag ingår också 
att verka för att uppmärksamma barnkonventionen eller att 
ti llgängliggöra utbudet av kultur och bildning för alla via t ex 
syntolkning, handikappanpassade lokaler och scener el ler att 
frågor rörande diskriminering uppmärksammas. 

Verksam hetsstatisti k 

Nyckeltal 

Deltagarveckor 
(folkhögskolorna) 
Varav 
statsbidragsberättigat 

Elevveckor 
(gymnasieskolan) 

1,5 sökande per 
utbildningsplats 

Andel studerande som 
fullföljer sin utbildning 
uppgår till 85% 

Andel studerande i 
allmiinna kurser minst 
25% 

Antal nya kurser 

Film i Dalarna 

Tekniklån antal dagar 

Tekniklån/artiklar 

Tekniklån/tillfä llen 

Produktionsstöd 

- dokumentär 

- kortfilm 

- växthus 

Uinsbibliotck Dalarna 

2014 

19 017 
17 076 

2 962* 

Målet inte 
helt 

uppfyllt 

Målet inte 
helt 

uppfyllt 

Målet 
uppfyllt 

20 

2 573 

485 

291 

34 

21 

24 

2013 

19 433 
16 756 

4 484 

Målet inte 
helt 

uppfyllt 

Målet 
uppfyllt 

Målet 
uppfyllt på 

två av tre 
skolor 

21 

736 

385 

97 

25 

3 

12 

2012 

18 076 
16 763 

7772 

Målet inte 
helt 

uppfyllt 

Målet 
uppfyl lt 

Målet inte 
helt 

uppfyl lt 

I 027 

674 

140 

23 

7 

23 



Nyckeltal 

f järrlån 

Antal depositioner 

Antal arrangemang totalt 

Antal deltagare vid 
arrangemang 

Konsulentbesök för 
dialog och rådgivning 

Mcntalvårdsmuscct 

Besökare vid 
Men tal vårdsmuseet 

Scen. Dans. Konst 

Subventionerade 
teaterföreställningar 
barn & ungdom 
Subventionerade 
dansföreställningar 
för barn och unga 
Dansworkshop 

Inköpta konstverk inom 
Kultur- och bildnings 
ram 

Konstverk inköpt till nya 

2014 

4 08 1 

92 

144** 

I 411 *** 

40 

4 150 

79 

17 

30 

421 

vård blocket 20 I0-2014 242 

2013 2012 

4 102 4 329 

79 103 

52 77 

3 598 5 064 

51 96 

3 744 5 000 

71 

24 

51 

44 1 42 1 

*Under 201 4 är det enbart Musikkonservatoriets elevveckor 
som redovisas 

** Det höga antalet arrangemang kan hänföras till intensiv 
verksamhet inom KUB-projektet 

***Nedgången i antal deltagare från 201 3 till 2014 beror på 
att Läsfrestivalens deltagare inte räknats in under året. Detta 
beror på att stadsbibliotekets räkneverk ej fungerade. 
Bedömningen är att antalet besökare låg på unge fur samma 
nivå som tidigare år. Länsbibliotek Dalarna har valt att inte 
uppskatta någon besökssiffra. 

Antalet besökare på Gruvmuseet där Gruvhospitalet ingår, 
var 47 000. När Gruvmuseet är öppet under sommarsäsongen 
kan Gruvhospitalet besökas, vinterhalvåret gäller att 
visningar är guidade. Anpassade guidade "familjevisningar" 
av Gruvhospitalet har gjorts under februari- och 

höstloven, där medicinhi storia berättat för barn stått i fokus. 
Mentalvårdsmuseets hade under året 4 150 besökare. 249 
guidade visn ingar av museet utfördes. 

Inom Kultur- och bildningsförvaltningens ram har inköpts 
42 1 konstverk till en kostnad om 1,4 mkr under 20 14. 

Miljöarbete 
Kultur och bildningsförvaltningen bedriver ett systematiskt 
miljöarbete enligt ISO 1400 1 :2004 utifrån den miljöplan med 
mål och akti viteter som årligen upprättas av förvaltningens 
miljöombud, miljösamordnaren och förvaltningschefen 
tillsammans (MOMS-gruppen). 

Förvaltningen har ett tämligen väl fungerande systematiskt 
milj öarbete med en förvaltningsgemensam miljöplan och 

ledningens genomgång miljö i ledningsgruppen. Sex av åtta 
verksamheter har haft lokala miljöplaner och ledningens 
genomgång hålls även lokalt. Flera av verksamheterna har 
mycket liten miljöpåverkan och frågan om värdet av lokala 
miljöplaner har diskuterats. Alla verksamheter har utsedda 
miljöombud och dessa träffas årligen tillsammans med 
miljösamordnaren för diskussioner kring miljöarbetet, 
utbildning och uppdatering gällande centrala direktiv i 
miljöarbetet. Miljö finns med på mötesagendan i alla 
verksamheterna och milj öfrågorna tas upp vid ATP, 
samverkansgrupp och/e ller i separata miljögrnpper. 
Revisionen omfattade tre av åtta verksamheter under 201 4. 
Dessa revisioner har genomförts. 
Inga större förändringar som ändrat verksamheternas 
miljöpåverkan har skett under året. 

Malin Lagergren 

Förvaltningsc/Jef 

Kultur- och bildningsförvaltningen 



Kultur- och bildningsnämnd 

Kultur- och 
bildningsförvaltningen 

Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 

De landstingsfinansicrade kulturverksamheterna ska 
möjliggöra ett tillgängligt, kvalitativt och brett 
kulturutbud i hela Dalarna. 

Landstinget ska i samverkan med länets kommuner 
sträva cfier att alla barn och ungdomar ges möjl ighet 
alt delta i ett kulturarrangemang per läsår. 

Kulturaktiviteter !Or barn och ungdom är prioriterade. 

Folkrörelserna och de idee lla krafternas betydelse ska 
stärkas. 

Kulturens och bildn ingens roll inom folkhälsoarbetet 
ska stärkas. 

Landstinget ska ta till vara folkhögskolornas 
kompetenser vid utbildningar. 

Målupp
fyllelse 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• mål uppfyllt ... mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Kultur- och bildningsförvaltningen, inklusive de 
verksamheter som ingår i samverkansmodellen eller på annat 
sätt erhåller stöd från Kultur- och bildningsnämnden, 
genom fur mycket stor aktivitet sett över ett år. 
Redovisningen som lämnats till Kulturrådet avseende 201 3 
visar att 287 508 besökte de I 436 aktiviteterna i form av 
föreställningar, konserter, utställningar samt 
programaktiviteter som genomfördes. Alla länets femton 
kommuner fick ta del av kultur. Av de besökande redovisas 
19 % som barn och ungdom upp till I 8 år. 

Verksamhets mål 
Nedanstående redovisning innehåller utvalda delar av 
landstingets kultur- och bi ldningsförvaltnings inlämnade 
verksamhetsberättelser. Ti ll 20 I 4 arbetades förvaltningens 
verksamhetsplan om medan målen i den Regionala 
kulturplanen är fastställda to m 2015. För en mer detaljerad 
genomgång rekommenderas läsning i Kultur- och 
bildn ingsförvaltningens samlade årsrapport. 

Uppdrag 

De landstingsfinansicrade kulturverksamhetcrna ska 
möjliggöra ett tillgängligt, kvalitativt och brett kulturutbud i 
hela Dalarna 

Mål De landstingsfinansierade 

Ett aktivt kulturliv och 
kulturverksamheterna med 
regionalt uppdrag arbetar kultur där vi bor 
aktivt med att sprida kultur i 
länet. Alla 15 kommuner tar 
del av något kulturutbud från 
verksamheter som är 
finansierade via landstinget. 

Kulturskaparna kan bo och 
verka i Dalarna 

Kulturen fi nns tillgänglig för 
alla 

Kreativa och otraditionella 
miljöer för kultur 

Dalarna vidareutvecklar och 
förnyar sin kulturella 
identitet utan att förlora sin 
själ 

Landstingets egna tre 
fo lkhögskolor, stödet till de 
rörelseägda fo lkhögskolorna 
samt ti ll ideella, idebuma 
organisationer och 
studieförbund med 
verksamhet på olika orter i 
länet gör det lätt att fä 
tillgång till kultur i länet. 

Även Musikkonservatoriet 
med sina konserter bidrar till 
stor del att tillgängliggöra 
kulturen, främst i Falun. 

Under 20 14 har Film i 
Dalarna medverkat till att 
två långfilmer inspelade i 
Dalarna har haft premiär. 
Filmerna är Hallå, hallå och 
Losers. Ytterl igare två filmer 
har spelats in i länet, Vitt 
skräp och Granny's dancing 
on the table. 

Exempel på projekt för att 
professionella kulturskapare 
ska ges ökat stöd genom 
samverkan och fungerande 
infrastruktur är Anoda 
Barnbildcenter och Site
Kick Dalarna . 

Under 20 14 har två 
dansresidens genomförts i 
Hedemora och Borlänge. 

Exempel på aktiviteter som 
görs för att alla ska ha lika 
rättigheter och möjligheter 
att ta del av kultur är t ex 
syntolkning på biografer 
eller Länsbiblioteket som 
bidrar ti ll att kulturen finns 
ti llgänglig för alla genom att 
komplettera kommun
bibliotekens medier på andra 
språk än svenska. 

Även Fi lm i Dalarnas 
fil mfestivaler samt 
Länsbibliotekets Läsfrestival 
bidrar till att kultur finns 
tillgänglig för alla. 

Teaterslingan riktar sig till 
Finsktalande publik och ett 
nätverk börjar ta form i 
samarbete med Borlänge och 
Gävleborgsnätverket. 

Ett samarbete fin ns med 
Borlänge kommun och 
Revyresan för att 
tillgängliggöra kultur för och 
av personer med 
funktionsnedsätl ning. 

Även de beviljade 
projektbidragen vänder sig 
till an mö jliggöra för fler att 



ta del av kultur och bildning. 
Nämnas kan projekten 
Mäklare för gränssnittet 
kultur och hälsa, 
Föreningsbibliotek för 
läsfrämjande insatser, 
Friskvårdsaktiviteter för 
funktionsnedsatta, 
Musikdramatik för alla eller 
Nyfiken på opera live. 

Under året har Nyhetsbrev 
för barn och unga utvecklats 
och under 2015 kommer ett 
Nyhetsbrev för Kultur- och 
bildning utges. 

Uppdrag 

Kulturaktiviteter för barn och ungdom är prioriterade 

Mål 

Kultur på barn och ungas Ett strategiskt 
villkor utvecklingsarbete för att 

förbättra samverkan kring 
kultur på barn och ungas 
villkor har pågått under året. 
Arbetet har bland annat 
utmynnat i en processdag för 
barn och ungas kultur samt 
en konferens om strategier 
för barn och ungas kultur där 
representanter från 
Kulturrådet, Region Kalmar 
och Moderna museet 
medverkade. 

En närmare samverkan 
mellan region Dalarna och 
landstinget Dalarna 
utvecklas för att stärka de 
insatser som görs för barn 
och unga i länet. Landstinget 
Dalarna ingår i arbetet ed att 
Dalarna ska bli Sveriges 
bästa ungdomsregion. 

Målet för projektet Kultur 
Hjärta Skola är att hitta 
fungerande arbetssätt där 
unga ges reellt inflytande att 
styra sitt kulturutbud och 
eget skapande. Hittills har 
sju kommuner infört 
elevkulturombud. En 
utbildning för att stärka 
Dalarnas nya elevkultur-
ombud arrangerades den 16 
september på Dalarnas 
museum. Projektets andra 
delaktighetskonferens 
genomfördes den 19 
november i Borlänge. 

Kursstart för kursen, 
"Dramatik- från text till 
utforskande process" , om 
7 ,5 poäng som skulle startat 
under året i samarbete med 
Högskolan Dalarna blev 

Dalarna vidareutvecklar och 
förnyar sin kulturella 
identitet utan att förlora sin 
själ 

Kreativa och otraditionella 
miljöer för kultur 

uppskjuten till hösten 2015. 

Film i Dalarna arbetar aktivt 
för barn och ungdom genom 
t ex festivaler, filmvisningar, 
filmläger eller genom att 
inspirera pedagoger och 
uppmuntra länets kommuner 
att söka Svenska 
Filminstitutets regionala stöd 
till filmverksamhet i skolan, 
"skolbiostöd". 

Länsbibliotek Dalarna 
arrangerade för fjärde året 
Läsfrestivalen med tusentals 
unga besökare. I år med 
speciellt fokus på barn med 
annat modersmål än 
svenska. 

Samarbete mellan Scen Dans 
Konst, Statens konstråd och 
länets samtliga kommuner 
har resulterat i permanenta 
konstutställningar i totalt 24 
skolor. I länet verksamma 
konstnärer har deltagit i 
workshops och ämnes
integrerande verksamhet. 

Musikkonservatoriets 
Musikom-samarbete med 
Musik i Dalarnas Vinterfest 
är en satsning på barn och 
ungdom. 
Musikkonservatoriets elever 
deltar t ex som 
"musikkompisar" till yngre 
ungdomar från Ovansiljans 
musikskolor. 

Från projektbidragen 
beviljades projekt som 
riktade sig mot barn och 
unga, bl a Hip hop i hela 
Dalarna, Kultur möter idrott, 
Popkollo Falun, och Ung 
Jazz Forum 2014. 

Nämnas kan också 
Dalateaterns arbete med barn 
och unga och dramapedagog 
som en bro mellan skolan 
och teatern. Den som har 
kunskap om skolan och 
skolans förutsättningar, 
skapande skola, pedagogik, 
dramapedagogiska 
förhållningssätt. 



Uppdrag ideella krafternas betydelse. 

Landstinget ska i samverkan med länets kommuner sträva Inget Folkrörelseforum har 
efter att alla barn och ungdomar ges möjlighet att delta i ett genomförts under 2014. 
kulturarrangemang per läsår 

Kultur- och bildnings 
enheter samverkar med 

I maj genomfördes en dialog 
mellan landstinget, 
studieförbunden och länets 

länets kommuner om att ge kommuner med temat "Mera 
möjlighet till att delta i olika 
kulturarrangemang. 

gjort med bättre samspel". 
Hur verksamheterna kan 

Inom projektet Anoda 
Barnbildscenter pågår 
projekt i de fem 
pilotkommunerna, bl a ett 
kring animation tillsammans 

Kreativa och otraditionella med Film i Dalarna. 
miljöer för kultur Film i Dalarna uppmuntrar 

samspela för att utveckla 
arbetet med att stärka 
folkhälsan, arbetet med att 
öka bildningsnivån, 
delaktigheten i samhällslivet 
samt för att utveckla 
arrangörsskapet i det lokala 
kulturlivet. 

länets kommuner att arbeta 
med Skolbio. Skolbion är ett 
viktigt exempel på en 
verksamhet som bidrar till 

Under november 
genomfördes en workshop 
tillsammans med Dalarnas 

elevernas bildspråkliga 
utveckling. 

Dalarna vidareutvecklar och Arbetet riktar sig inte alltid 
förnyar sin kulturella direkt mot ungdomarna i 
identitet utan att förlora sin länet. Workshops har t ex 
själ genomförs för lärare i Falun 

och Leksand i "Filma med 

organisationer för personer 
med funktionsnedsättning. 
Workshopen handlade om 
möjligheter och utmaningar 
om en ny hantering och 
fördelning av stöden till 
föreningarna införs. 

Ipad" och ett pedagogläger 
för danspedagoger 
genomfördes under 
sommaren i samarbete med 

Inför 2014 har nya riktlinjer 
för projektstöd antagits. Vid 
den första utlysningen kom 
7 5 ansökningar in och 20 

Gävleborg. projekt beviljades bidrag. 
Till hösten inkom 54 

Musik i Dalarna och 
Dalateatern turnerar med 
skolföreställningar i länet. 

ansökningar varav 23 projekt 
beviljades. 

Även Dalarnas museum Uppdrag 
vänder sig med verksamhet 
till länets kommuner. 

Kulturens och bildningens roll inom folkhälsoarbetet ska 
utvecklas 

Landstinget Dalarna 
underlättar arbetet med att 
ge barn och ungdomar 
möjlighet till 
kulturarrangemang genom 
att erbjuda Kulturbuss till 
länets barn. 

Barnteater förmedlas via 
folder som går ut till alla 
kommuner 

Mål Fornby folkhögskola 

Kulturen finns tillgänglig för genomförde en helt ny 
halvtidskurs "Textil för alla 
kropp och själ" med 
inriktning på att utveckla 

Kultur skapar regional hela människan med textilt 
arbete som verktyg. utveckling 
Funkiskursen vid Malungs 
folkhögskola tar emot 
intellektuellt 

Uppdrag funktionshindrade. 

Folkrörelserna och de ideella krafternas betydelse ska Vid Mora folkhögskola finns 
stärkas kursen Autism - ett 

Till 2014 har riktlinjerna för 
stödet till de ideella, 
ideburna organisationerna 
förändrats. Dialoger 
genomförs med ett antal av 
de organisationer som söker 
stöd hos landstinget. Arbete 

annorlunda sätt att tänka llir 
de som vill lära mer om 
människor med 
funktionsnedsättningen 
Autism eller andra 
neuropsykologiska 
funktionsnedsättningar. 

pågår ständigt med att Inkludera mera är ett projekt 
utarbeta metoder för att där Mora folkhögskola 
stärka folkrörelserna och de anordnat och delta~it i 



aktiviteter som syftar till ett 
mer inkluderande samhälle. 
32 folkhögskolor är 
involverade genom FOLC 
och med medel från 
Allmänna arvsfonden. 
Projektet Anpassad IT- en 
väg till digital delaktighet 
för Mora folkhögskola deltar 
med kursverksamhet för 
funktionshindrade och 
stödpersoner. 

En del av årets statsbidrag 
har öronmärkts för 
läsfrämjande insatser vid 
folkhögskolorna. Vid Mora 
folkhögskola sattes fokus på 
litteratur och läsande vid 
skolans allmänna kurs men 
också via satsning på 
föreläsningsserier. Malungs 
folkhögskola har satsat på 
föreläsare samt veckans 
lästips och bokbytarhylla. 
Ett arbete med att 
omorganisera skolan 
bibliotekslokaler för större 
tillgänglighet har också 
pågått. På Fomby är 
samarbetet med Borlänge 
kommun i biblioteket viktigt 
och skolan har också 
utvecklat biblioteket i 
Falufilialen. Ett projekt för 
läsfrämjande genomfördes 
under året.Skolan har köpt in 
lättlästa böcker och 
ljudböcker, anordnat 
boklotterier, använt 
skönlitteratur i temastudier 
mm. 
Alla tre folkhögskolor 
samarbetar med 
Arbetsförmedlingen och tar 
emot arbetslösa ungdomar 
inom satsningen för 
studiemotiverande 
folkhögskolekurser (SMF) 

Medel från projektbidrag 
fördelas också till projekt 
som ska stärka folkhälsan. 
Nämnas kan t ex projekten 
Mäklare för gränssnittet 
kultur och hälsa, 
Friskvårdsaktiviteter för 
funktionsnedsatta, Nyktrare 
studentliv och Antidoping. 

Uppdrag 

Landstinget ska ta till vara folkhögskolornas 
kompetenser vid utbildningar 

I samarbete med landstingets 
avdelning tbr 
Hälsofrämjande och Finsam 
i Falun ansvarar Fomby 

folkhögskola från och med 
augusti tbr ett 
utvecklingsprojekt Grön 
rehabilitering. Verksamheten 
syftar till att erbjuda 
personer med långvarig 
stressrelaterad psykisk och 
/eller fysisk ohälsa, med 
eller utan anställning, att i 
naturmiljöer och genom 
social och fysisk aktivering 
stödja till att tbrbättra sina 
förmågor att inleda en 
arbetslivs inriktad 
rehabilitering. 

Även andra personer inom 
förvaltningen ingår på olika 
sätt inom utbildningar i 
landstinget Dalarna, t e x i 
Chefsutbildningen eller vid 
Funktionsdagar för 
landstingets ekonomer. 

Förutom att erbjuda lokaler 
har Kultur och bildnings
förvaltningen stor potential 
tbr att ingå i eller genomtbra 
utbildningsinsatser inom 
landstinget. 

Under 2015 kommer en 
workshop att erbjudas i att 
skapa Dialog intbr arbetet 
med framtagandet av en ny 
Regional kultur- och 
bildningsplan. 
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Vi hade tio olika inriktningar av Allmän behörighetsgivande kurs på Fornby 
2014. Tre av dem på filialen i Falun och en i Ludvika. Den estetiska sidan är 
viktig med Konstkurser på hel- och deltid, sömnad och vävning både på 
distans och på plats. Skapande verksamhet är viktigt också i de allmänna 
kurserna och i Hjärnskadekursen. 
Svenska för invandrare utökades under hösten med en ny grupp och vi har 
startat en Etableringskurs för nyanlända. Studiemotiverande 
folkhögskolekurser har genomförts i Borlänge, Falun och Ludvika. 
Ett nytt spännande område är Grön rehab där Fornby från den 1 augusti är 
projektägare för en verksamhet i Sjulsarvet i Falun tillsammans med 
Landstingets avdelning för Hälsofrämjande. 
Den ökade verksamheten innebär att vi i år passerat 30 miljoner i 
omsättning. Vi har flera nyanställda vilket ställer stora krav på introduktion 
för att slå vakt om folkhögskolans särart som en annorlunda 
utbildningsform. 
Vi har arbetat fram en ny arbetsmiljöplan där alla anställda varit delaktiga. 
Vår arbetsgrupp för utemiljö har efter flera års arbete fått se vårt nya 
uteklassrum ta form med ett skulpturalt stenbord som samlingsplats. 

Måluppfyllelse (Nämndens mål =fetstil + siffernumrering. Fornbys egna = 
bokstavsnumrering) 

Medborgarperspektivet 

Våra framgångsfaktorer är utvecklade och fortsatt dialog för samverkan 
(extern kommunikation) och god omvärldsbevakning samt att vi uppfattas 
som angelägna av medborgarna. 
1. Utvärderade som lockat nya målgrupper och ökat medborgarnas 
inflytande. 
Vi har utvecklat vår samverkan i kommunerna i vårt verksamhetsområde, t 
ex med regelbundna samtal med Arbetsmarknadsenheter och 
Arbetsförmedling om etableringen av nyanlända invandrare, utbildning i 
svenska för invandrare och rekrytering till våra kurser. Framförallt i Ludvika 
har vi etablerat en bra samverkan. 

Besöksadress 
Myntgatan 2 
FALUN 

Kontakt Handläggare 
Anna Skogberg 023-490193 
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Våra Öppna Hus i mars-april och Folkhögskolans dag i maj är viktiga. I år 
hade vi också en monter med aktiviteter i Liljekvistska parken när Borlänge 
firade 70 år som stad. 
EU-valet och valet den 14 september har varit en stor del av verksamheten i 
våra långa kurser. Vi har arbetat med att följa och analysera de politiska 
frågorna och vi har lärt våra studerande hur och varför man röstar och vad 
som händer med valresultaten efter valet i frågor om de olika maktorganen 
och demokratins principer. Vi ordnade en bra paneldiskussion med 
företrädare för de politiska partierna och genomförde ett skolval. 

Verksamhets perspektivet 

Våra framgångsfaktorer är ett attraktivt studieutbud och att vi bryr oss om 
varje studerande - på riktigtl 

2. 1,5 sökande per utbildningsplats 
3. 85 procent av de studerande ska slutföra sina kurser. 
a. Vi ska öka våra insatser för folkhälsa och jobba med miljö, mat, motion 
och droger 
b. Alla på Fornby ska möta och reflektera över kulturverksamhet av olika 
slag 
c. Vi ska ha en nyfiken och öppen attityd för att prova nya verk
samhetsformer, använda digital kommunikation och mötas över kurs- och 
filialgränser 
Folkhälsa, mat, motion och frågor om droger är viktiga inslag i alla våra 
kurser, i fråga om köket och den mat vi serverar och i arbetet med vårt 
internat. Vår allra viktigaste folkhälsoinsats är själva utbildningen eftersom 
det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Miljö och 
hälsofrågorna har vi arbetat med i olika större temaarbeten som Klimat, Mat 
och Vatten. 
Vi planerade en ny inriktning i Allmän kurs som fick namnet Projekt och 
Hälsa. Trots ambitiös planering och olika marknadsföringsinsatser 
framförallt på internet så lyckades vi inte fylla den nya kursen utan fick 
istället utöka vår baskurs med ytterligare en kursgrupp. 
Den viktigaste formen för att möta och reflektera över kulturverksamhet är 
Konstkursen och våra textila kurser, men vi har också KKS, Kultur, Kropp 
och Själ. En eftermiddag i veckan får alla våra studerande prova på olika 
estetiska ämnen som bild, träslöjd, sång, film, foto, keramik, sömnad men 
också friskvård. 
Vårt samarbete med Borlänge kommun i vårt bibliotek är viktigt. Vi har 
också utvecklat biblioteket i Falufilialen. Vi genomförde ett projekt för 
läsfrämjande under året. Vi har köpt in lättlästa böcker och ljudböcker, 
anordnat boklotterier, använt skönlitteratur i temastudier mm. 
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Det sker en snabb utveckling i fråga om hur vi arbetar med digitala verktyg, 
både tekniskt och pedagogiskt/metodiskt. 
Vi har som folkhögskola en lång tradition av gemensamma aktiviteter över 
kursgränserna som vi fortsätter att utveckla. Förhoppningsvis ska vi komma 
längre när det gäller utbyte och samverkan mellan olika studerandegrupper. 
Efter fem-sex år med Allmän kurs med svenska som andraspråk sker 
samverkan dagligen och naturligt. Mellan våra SFl-studerande och de 
allmänna kurserna har vi inte kommit lika långt. Viljan finns, men både 
osäkerhet och prestationsstress måste övervinnas. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 

N~ckeltal 2014 2013 2012 
Deltagarveckor 7.280 6.9561 6629 
Antal sökande i förhållande till antal 1,59 1,69 1,54 
utbildningsplatser 
Andel studerande i allmänna kurser 73%2 66% 67% 
Andelen som fullföljer sin utbildning 84% 92% 84% 
Index kursutvärdering 76 74 71 
Antal n:ta kurser 33 5 

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Framgångsfaktorerna är Bra samspel mellan medarbetarskap och 
ledarskap. Förståelse för roll/mål/ansvar. Hög medvetenhet och delaktighet 
hos alla anställda. Att redovisningen hela tiden hålls dagsaktuell och följs 
upp. Att skapa utrymme för förnyelse och förbättring inom befintlig budget 
samt att alla enheter arbetar enligt fastställd Miljöplan 
13. Alla anställda ska ha personliga utvecklingsmål, överenskomna 
med chefen, som följs upp 

14. Medarbetarenkät visar totalindex 75 
15. En ekonomi i balans där förvaltningen håller sin budget. 
16. En miljöcertifierbar förvaltning 

d. Alla studerande och anställda ska ha minst ett individuellt utveck
lingssamtal med sin mentor respektive chef 
e. Anställda och studerande ska vara nöjda med sin arbetsmiljö 
f. Lokaler och utemiljö ska skötas och utvecklas så att vi har en levande och 
inspirerande studiemiljö 

1 Tidigare redovisat 7.707 inkluderade felaktigt Sfi som inte är statsbidragsfinansierat 
2 Totalt deltog drygt 250 personer i långa kurser varje termin. Omräknat till heltid 200 
studerande. Av 150 heltidsstuderande inom statsbidraget läste 110 Allmän kurs, dvs 73 %. 
3 Grön Rehab, Etableringskurs för nyanlända, Ytterligare en grupp i Sfi 
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Alla, både anställda och studerande, har haft individuella utvecklingssamtal 
under året. De anställda skriver en personlig utvecklingsplan utifrån 
samtalet och lämnar till chefen för godkännande. Planen följs upp vid nästa 
samtal. Under 2014 genomförde 27 av de anställda individuell fortbildning 
utanför skolan utifrån sin plan. Alla anställda genomförde en tvådagars 
studieresa till Geijersskolan och Hällefors under våren. Samtliga lärare 
deltog i ett skräddarsytt seminarium för stöd och handledning gentemot 
studerande med psykologer från Recatch under hösten. 

Tyvärr fungerade inte genomförandet av den landstingsgemensamma 
medarbetarenkäten för Fornby folkhögskola men skolan gjorde en egen 
enkät på skolan med 42 frågor som vi har följt upp under våren. Arbetet har 
resulterat i att när vi upprepat enkäten i november 2014 så har vi förbättrat 
de flesta områdena. Vi är genomgående mycket nöjda. Totalindex för trivsel 
är nu 89,8 jämfört med 85,3 föregående år. 

Fornby deltog med fem lag, både anställda och studerande, i motionsloppet 
Blodomloppet. I augusti antog vi Malungs folkhögskolas utmaning och 
deltog i Vasastafetten från Sälen till Mora. Vi kom sist av lagen som 
fullföljde, men nästan hundra lag bröt, och vi hade väldigt roligt. 

Skolan är gammal och sliten vilket innebär att det ibland är tungjobbat och 
lite krångligt med saker och ting. Det uppvägs av att den är välskött med 
städning och löpande underhåll. Större underhållsåtgärder kommer dock att 
krävas i framtiden. Det gäller tex ventilationen med dålig luft i arbets- och 
klassrum. 

Framförallt för lärarna är stress över att inte räcka till för alla studerandes 
olika behov, och stress i samband med att hitta lösningar vid kollegors 
sjukdom, viktiga arbetsmiljöfrågor. Vi strävar efter hög lärartäthet med 
relativt små grupper samtidigt som stats- och landstingsbidrag år efter år 
inte räknas upp i samma takt som löneutvecklingen. Vi får med den 
ekvationen ett växande arbetsmiljöproblem. 
Ett område vi fokuserade på under våren var samarbetet mellan olika 
arbetslag och personalkategorier. Alla arbetslag formulerade sina 
förväntningar och krav på sig själva, på andra arbetslag och på ledningen. 
Kostnaderna för datorer och IT-utrustning är klart över budget. Vi har många 
fler datorer på skolan, både egna och de studerandes privata, vilket gjort att 
trycket på servrar och nätverk blivit för högt. Något som vi har arbetat med 
att åtgärda under året. Arbetsbelastningen på vår IT-ansvariga blev så stor 
att det riskerade bli ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Vi har därför anlitat 
konsulttjänster i högre grad än tidigare, och behöver se över vår framtida 
bemanning. 
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Efter flera års diskussioner och planering har vi i år kunnat genomföra en 
efterlängtad upprustning på gården. En gammal läckande och skräpig 
plaskdamm har ersatts av ett vackert uteklassrum med bänkar och ett stort 
vackert bord. Materialet är framförallt sten och platsen är också en 
skulpturpark med bland annat en av de stenar som den tidigare 
kursansvarige på konstkursen Kent Boholm arbetade med vid sin död för 
några år sedan. 
Under vårterminen byggde Hjärnskadekursen och en av vaktmästarna en 
vacker paviljong på gården. Den är nu den enda plats där rökning är tillåten. 
Vi upprätthåller vårt ambitiösa miljöarbete i Agendagruppen och har en 
miljöcertifierbar verksamhet. 

Tab~ Resultaträkning Fornby folkhögskola 

Resultaträkning 20141 2 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

j Intäkter 19 388 ! 18 535 18 535] 18 7811 

Kostnader -30 255 -29 460 -29 460 -28 254 1 --
varav g_ersona/kostnader -21 200 [ -21 404 -21 404 -19 610 

Verksamhetens resultat i -10 867 -10 925 -10 925 -9473 

10925 l- 10 9251 -Lanstingsbidrag 10 925 10 160 

Över-/underskott 58 0 0 687 
' 

Tabell : Bokslutsrapport personal 2014 Fornby folkhögskola 
31 December 2014 201 3 201 2 

Antal faktiska årsarbetare 

Antal anställda 

41,66 

53 

36,91 

46 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Januari - December 2014 201 3 

Arbetad tid timmar, anställda 64 133 63 215 

- varav timanställda 4 702 4 112 

- varav mertid/övertid samtlig 
569 728 

personal 

- varav arbete under 0 0 
jour/beredskap läkare 

Sjukfrånvaro -
2014 201 3 

Januari - December 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
8,3 3,8 

% av ordinarie arbetstid 

Kort1idssjukfrånvaro 
(dag1 -14) i % av 1,0 1,2 
ordinarie arbetstid 

36,43 

44 

2012 

60 959 

4 097 

552 

0 

2012 

5, 1 

1,0 
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Den stora ökningen av sjukfrånvaron beror på att några anställda är 
långtidssjukskrivna i sjukdomar som inte är arbetsrelaterade. 

Förändringsperspektiv 

Framgångsfaktorer: Utvärdering, omprövning och kritisk granskning. 
Lärande organisation 
Följa IT- utvecklingen och dess möjligheter. Skapa och utveckla 
gemensamma verktyg för effektivare arbetssätt, god arbetsmiljö och 
samverkan 
17. Utredning genomförs av gemensam IT-plattform för 
kommunikation och samverkan 
18. Bildningsplan för Dalarna med sikte på gemensam kultur och 
bildningsplan 2016 
g. Vi ska ha ett brett omvärldsperspektiv där vi aktivt söker kontakter och 
dialog för lärande och utveckling i kommuner, regionen, nationellt och inter
nationellt. Vi ska lära av andra och vi ska stärka folkhögskolans ställning 
Vi har påbörjat arbetet med Bildningsplanen genom att diskutera frågan på 
lärarmöte och ta fram ett antal inspelsfrågor. 
Flera lärare har genomfört studiebesök på andra folkhögskolor och deltagit i 
seminarier och konferenser för att lära av andra och stärka folkhögskolans 
ställning. Rektor deltar aktivt i samarbetet mellan Dalarnas folkhögskolor 
och i nationella konferensen och grupper för att stärka folkhögskolans 
ställning. 
Projektet Grön rehab innebär ett helt nytt samarbete mellan bildningen och 
hälsofrämjandet inom landstinget. 

Framtiden 
Folkhögskolans ställning har stärkts i och med riksdagens beslut att 
erkänna folkhögskolan som en egen utbildningsform. Både gentemot staten 
och i det regionala bildningsplansarbetet är det viktigt för oss att tydligöra på 
vilket sätt folkhögskolan är ett annorlunda alternativ och hur vi kan bidra till 
demokrati, samhällsengagemang, att utjämna utbildningsklyftor och 
delaktighet i kulturlivet. 
En allt större del av vår verksamhet är av uppdrags- och projektkaraktär. 
Det innebär ökade risker och svårigheter att anpassa organisationen efter 
förändrade förutsättningar. Vi är en viktig aktör, inte minst för deltagare som 
missgynnats i andra utbildningsformer, och då behöver vi också ha bra 
resurser för det arbetet i form av rejält ökade generella statsbidrag. Många 
deltagare med lågt självförtroende, olika diagnoser och sociala problem 
ställer höga krav på Fornbys kompetens. 
Fornby är en viktig aktör för mångfald i och med vår stora andel studerande 
med annat modersmål än svenska. Många deltagare har kommit som 
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ensamkommande flyktingbarn. Även det ställer krav på fortbildning och på 
tillgång till specialistkompetens när lärarna behöver stöd. 
Den digitala utvecklingen är ett viktigt område som ger nya möjligheter. Vi 
behöver hänga med i utvecklingen både tekniskt och kompetensmässigt. 
Med vår konstnärliga inriktning kan vi vara en viktig aktör för att lyfta 
kulturfrågorna i regionen. Tex inom konsten kan vi lyfta fram och bidra till 
att förnya ett starkt regionalt nätverk. 

Per Erik Kaj 
Rektor 
Fornby folkhögskola 

Mora folkhögskola 

Sammanfattning och viktiga händelser under året 
Mora folkhögskola har haft ett framgångsrikt verksamhetsår och producerat 
mycket folkbildning av hög kvalitet för Dalarnas och övriga landets 
medborgare. I år har folkhögskolan öppnat dörrarna för lokalsamhället i 
syfte att uppfylla sin roll som bildnings-, kultur- och demokraticentrum för 
norra Dalarna. Nya verksamheter och projekt har genomförts och skolan har 
lyckats fånga upp nya målgrupper. Under det här året har energi och 
åtgärder riktats i interna processer i syfte att utveckla organisationen, 
arbetsformerna och kompetensen samt att använda våra resurser effektivt 
och ändamålsenligt. 

Måluppfyllelse 

Medborgarperspektivet 

Mora folkhögskola har under 2014 bedrivit kursverksamheten för läsåren 
2013-14 och 2014-15. Verksamheten består i det ordinarie utbudet av långa 
och korta kurser inkl. distanskurser samt öppen verksamhet i form av 
kulturprogram och föreläsningar. Mora fhsk är även anordnare av nationell 
påbyggnadsutbildning i autism och erhåller för detta särskilda medel från 
Folkbildningsrådet (FBR). En del av kursdeltagarna har även i år rekryterats 
nationellt och bott på skolans internat som varit fullt belagt. 
Kursverksamheten bedrivs utifrån det statliga uppdragets fyra syften med 
folkbildningen samt utifrån huvudmannens visioner och målsättningar. 

Målsättningen att öka medborgarnas inflytande uppnås genom att förse 
medborgarna med kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bildning och 
självförtroendet att ta makten över sina liv samt att vilja och kunna delta och 
ha inflytande i samhället. Skolan strävar ständigt efter att nå nya målgrupper 
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Under 2014 har tre nya kortkurser genomförts och planerats i form av 
föreläsningsserier. Kursernas målsättning har varit att nå nya målgrupper på 
det lokala planet. Syftet är att höja den allmänna bildningsnivån samt gynna 
folkhälsan i lokalsamhället. Föreläsningarna har haft stor uppslutning och 
fortsättning efterfrågas. 

En ny distanskurs har startats under våren 2014, "Permakulturdesign". 
Kursen är baserad i Skattungbyfilialen där de fysiska träffarna äger rum. 
Målet med kursen har varit att nå en målgrupp med stort intresse för 
ekologisk odling och behov av flexibla studieformen. Kursen ger tillgång till 
hög kompetens i ämnet genom samarbete med Stjärnsund Permakultur 
centrum för lärande. 

En ny typ av kortkurs har startats from höstterminen, hantverk på fredagar, 
som är tänkt att fånga upp daglediga kursdeltagare från bygden. Flera av 
deltagarna har genom kursen blivit motiverade att påbörja längre studier på 
skolan. 

Skolan deltar aktivt i två projekt som också vänder sig till och fångar upp 
nya målgrupper. 

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

2) Projektet "Anpassad IT - en väg till digital delaktighet" är ett FUB
projekt (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning) som finansieras av Allmänna Arvsfonden med 
Mora fhsk som samverkanspartner. Folkhögskolan kommer att delta i 
projektet med kursverksamhet för funktionshindrade och 
stödpersoner. Projektet startade under hösten 2014 med första 
kursen för stödpersoner samt en prova-på träff. 

Även i år har skolan bedrivit SMF-verksamhet (Studiemotiverande 
folkhögskoleinsatser) för arbetslösa i samarbete med Arbetsförmedlingen. 
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Kurserna finansieras av FBR genom särskilt anslag. Totalt har 22 
arbetslösa deltagit i de två SMF-kurserna på vår- resp höstterminen. För de 
SMF-deltagare som valde att fortsätta på Allmän kurs har det funnits 
möjlighet att söka ett särskilt anslag. Skolan har därmed erhållit medel för 
19 s k extraplatser på Allmän kurs. 
Skolan har ökat stödinsatserna för att ge bättre förutsättningar för 
människor med funktionshinder att studera på folkhögskolan. Insatserna 
avser rutiner för antagning, möjligheter till individuell studieplan, kurator, 
studievägledare samt utökade resurser i form av lärarassistans och 
stödperson. En del av insatserna finansieras from 2014 med medel från 
FBR (förstärkningsbidrag) och SPSM (stödinsatser). 

En del av årets statsbidrag har varit öronmärkt för läsfrämjande insatser. 
Skolan har bidragit till läsfrämjande dels genom att sätta fokus på litteratur 
och läsande på skolans allmänna kurs men också genom satsningen på 
föreläsningsserierna som alla har haft litteraturanknytning. Ett samarbete 
har inletts med det kommunala folkbiblioteket för att utforska möjligheter till 
framtida samverkan. 
Skolan stödjer som samarbetspart projektet "Kreativt bokbinderi" med Orsa 
grafikverkstad som projektägare. Projektet är en förstudie med syfte att 
undersöka möjligheterna att starta kursverksamhet i bokbinderi. Projektet 
pågår under 2014 och finansieras med projektmedel från Kultur- och 
bildningsnämnden. 

Verksam hets perspektivet 

87% av deltagarna på vårterminens långa kurser har fullföljt sina studier. 
Söktrycket till höstens långa kurser var 1,36 sökande per studieplats. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 

Nyckeltal 2014 2013 2012 
Deltagarveckor 6 869 6463+635 5 703+659 

Antal sökande i förhållande till antal 1,6 1,2 1,67 
utbildningsplatser 
Andel studerande i allmänna kurser 38% 40% 30,6% 
Andelen som fullföljer sin utbildning 87% 88% 85% 
Index kursutvärdering 
Antal nya kurser 6 3 

*Deltagarveckor: allmänt anslag+ påbyggnad (autism)+ extra platser AK 
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Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Alla medarbetare har haft personliga dokumenterade utvecklingssamtal 
samt personliga utvecklingsmål. Verksamheten och det egna arbetet har 
utvärderats kollektivt i juni genom SWOT-analys. 
En del förändringar i personal och tjänster samt i organiseringen av arbetet 
har gjorts under året för att säkerställa resultat och god kvalitet i arbetet. 
81.a. har en föreståndare för kök och städ rekryterats och en person har fått 
uppdraget som processledare i utvecklingsarbete och schemaläggare för 
den pedagogiska verksamheten. Projektverksamheten innebär också 
förändringar i personalens arbetsuppgifter och nyrekryteringar. 
Den pågående generationsväxlingen innebär pensionsavgångar, 
nedsättningar i tjänster i form av tjänstledigheter, samt utmaningen att säkra 
kompetensförsörjningen för framtiden. Nya pedagogiska medarbetare har 
rekryterats vars kompetens utgör en viktig resurs för skolans utveckling och 
framtid. Som en lärande organisation satsar skolan tid och medel på 
kompetensutveckling av medarbetarna både individuellt och kollektivt. I år 
har det totala antalet fortbildningsdagar ökat till 134 (mot 111 under 2013 
och 53 under 2012). 
En beskrivning av folkhögskolelärarnas uppdrag samt lönekriterier för 
uppdraget har tagits fram under våren och fastställts i samverkan. Under 
hösten har vi processat huvudmannens nya lönekriterier och 
riktlinjer/underlag för medarbetarsamtal och genomfört MU-samtal enligt 
den nya modellen. 
Under året har vi även arbetat med att etablera många nya rutiner och 
standarder samt en fungerande samverkansprocess. 
I syfte att förbättra arbetsmiljön har företagshälsan anlitats för olika uppdrag 
med gott resultat. 
En av folkhögskolans målsättningar är effektiv och optimal användning av 
resurser, något som vi ständigt arbetar med i process. En ny budgetprocess 
och organisation av budgetarbetet sjösattes under hösten 2013 och 
utvecklats vidare under 2014. 

En del åtgärder för effektivare användning av resurser har genomförts under 
året. 
Användning av personalresurser i den pedagogiska verksamheten har 
undersökts, setts över och samordnats. Tillsättningen av en chef för kök
och städ har haft som målsättning att höja kvaliten och samtidigt organisera 
arbetet på ett effektivare sätt. Detta syns i personalrapport nedan. 
Skolan har producerat ett överskott på 353 tkr i år vilket inte var planerat. 
överskottet är ett resultat av två faktorer. Dels viss underbudgetering av 
intäkter från statliga bidrag då det var första året som skolan sökte medel 
från SPSM och förstärkningsbidrag enligt det system som gäller sedan 
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2010. Dessa bidrag består inte i garanterade belopp och var därmed svåra 
att beräkna vid en första ansökan, försiktighet har alltså iakttagits. Dels har 
flera effektiviseringsåtgärder som tagits under året gett ett positivt resultat 
som blivit synligt i slutet av året. Det har därför inte varit möjligt att omsätta 
resultatet till nya åtgärder och utvecklingsprojekt under pågående 
verksamhetsår. Exempel på detta är effektivisering av energiförbrukningen, 
ett nytt system för telefoni, effektivare IT-system samt bättre organisering av 
arbetet och arbetstiden. 
En viktig intäkt för skolan uppstår genom vårt ansvarstagande när det gäller 
att bereda övernattningsplatser för Vasaloppets deltagare och gäster. 
Konferenser och andra övernattningar som har koppling till skolans kultur
och bildningsuppdrag utgör också en intäktskälla som bidrar till skolans 
utvecklingsmöjligheter och goda relationer med omvärlden. 

Tabell: Resultaträkning Mora folkhögskola 

Resultaträkning 201412 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 16 175 l 15 707 15 420 15 673 

Kostnader -26 327 -26 217 -25 930 -25 846 
r---
varav personalkostnader -1 7 084 -17 189 -16 960 -16 474 

t:_erksamhetens resultat -1 0 152 -10 51 0 -10510 -1 0 174 1 

Lanstingsbidrag 10 505 10 505 10 505 10 230 

Över-/underskott 353 -5 -5 56 
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31 December 2014 

Antal faktiska årsarbetare 

Antal anställda 

30,76 

44 
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2013 

33,21 

37 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

J anuari - December 

Arbetad tid timmar, anställda 

- varav timanställda 

- varav mertid/övertid samtlig 
personal 

- varav arbete under 
j our/beredskap läkare 

Sjukfrånvaro -
Januari - December 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av 
ordinarie arbetstid 

2014 

55 040 

663 

721 

0 

2014 

6,4 

2,3 

2013 

56116 

429 

709 

0 

2013 

3,4 

2,0 

2012 

34,00 

37 

2012 

57 602 

705 

874 

0 

2012 

2,6 

1,8 
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Två medarbetare har fått tjänstledighet på heltid from hösten. Varav en för 
att arbeta med projektet Anpassad IT. Två medarbetare har gått ner i tjänst 
som nedtrappning före pensionering och en pga hälsoskäl. Detta samt 
verksamhetens utvecklingsbehov har gjort att antalet anställda personer är 
högre det här året samtidigt som en effektiv användning av 
personalresurser inneburit en reell minskning av desamma. Viss ökning av 
övertid/mertid är relaterad till hög sjukfrånvaro bland servicepersonal. 
Korttidsfrånvaron är orsakad av ett högre antal småbarnsföräldrar bland de 
anställda medan långtidssjukskrivning avser två medarbetare varav en med 
allvarligt sjukdomstillstånd. Ingen av dessa är dock relaterad t ill arbetet. 

Förändringsperspektiv 

Utvecklingsperspektivet är en central beståndsdel av folkbildningens ide. 
Folkhögskolan är därmed en verksamhet i ständig utveckling och förändring 
vilket möjliggörs av den frihet folkbildningen åtnjuter. Friheten innebär 
flexibilitet och anpassningsförmåga och gör folkhögskolan t ill en vita l 
institution som befinner sig i takt med sin t id och i ständig växelverkan med 
omvärlden. Förändringsperspektivet finns under varje rubrik ovan. I stora 
drag handlar folkhögskolans utvecklingsarbete om att erbjuda god 
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folkbildning i en föränderlig värld genom optimal användning av den 
offentliga finansieringen och hög kvalitet. 
Under hösten har vi förberett och planerat kommande projekt som ska 
stärka och utveckla skolans profil. I detta syfte har vissa pedagoger fått i 
uppdrag att presentera en utvecklingsplan för utomhuspedagogisk 
verksamhet medan andra har deltagit i konferens, workshops och samtal 
kring omställningstanken inom folkbildningen. 
Skattungbyfilialen ägnar sig åt utvecklingsarbete mot ett bildningscentrum 
kring ekologisk odling. 
Ett för skolan viktigt utvecklingsområde är verksamheten för 
funktionshindrade. Förutom autismkursen och våra föreläsningsserier i 
neuropsykiatri utvecklar vi pedagogiska metoder med IT-stöd i projektet 
Anpassad IT. 
Skolans allmänna kurs för invandrare, baskursen, befinner sig också i en 
förändringsprocess och utgör en av skolans mest dynamiska verksamheter. 
Utvecklingsarbete kring miljö och hälsa pågår även i skolans kök och 
matservering. 
Utvecklingsarbetet omfattar även skolans roll i lokalsamhället och i 
verksamhet för demokrati och aktivt medborgarskap. Projektet "Inkludera 
Mera" som involverat våra kursdeltagare och personal i utåtriktade 
aktiviteter och möten med det civila samhällets aktörer samt med deltagare 
från andra folkhögskolor. Skeriolkören var projektets eldsjäl och förutom 
konserter lokalt på skolan och i utomhusevenemang har kören besökt Kista 
folkhögskola med körsång och workshop. I Mora fick vi besök av en grupp 
från Biskops-Arnö folkhögskola. 
Skolan har i år börjat synas i lokalsamhället genom att bidra med kultur, 
bildning och demokratiarbete för Moras invånare. Förutom de traditionella 
öppna aktiviteterna och våra föreläsningsserier har vi initierat en Öppet hus
dag samt deltagit i Leksands medeltidsmarknad. Våra kurser har haft 
utställningar och aktiviteter som vänt sig till allmänheten 

Framtiden 
Mora folkhögskola är en viktig och oersättlig aktör för bildning och kultur i 
norra Dalarna. Som offentlig, landstingsfinansierad, icke-konfessionell 
verksamhet finns vi till och verkar för Dalarnas medborgare. Som 
statsbidragsfinansierad verksamhet bidrar vi med vår kompetens till det 
svenska samhällets bildnings- och utvecklingssträvanden. Därmed har Mora 
folkhögskola en viktig roll att spela även i framtiden. För att möta framtidens 
behov och utmaningar har folkhögskolan till sitt förfogande folkbildningens 
ide och pedagogik, den offentliga finansieringen och medarbetarnas 
engagemang och positiva energi. Dessa grundförutsättningar bör finnas och 
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förvaltas väl för att garantera en framtida verksamhet. Mora folkhögskola 
har stor utvecklingspotential som ett centrum för lärande och utveckling, 
medborgerlig bildning och kulturskapande institution. Det på lång sikt 
viktigaste målsättningen just nu är att utveckla och renodla skolans 
profilområden och integrera verksamhetens alla delar utifrån en tydlig profil 
som avspeglar skolans kompetenser och samtidigt speglar en föränderlig 
omvärld. Detta är en utmaning för en institution tyngd av historia och 
traditioner men det är också dess väg mot framtiden. Medan den offentliga 
finansieringen urholkas måste folkhögskolan fortsätta erbjuda hög kvalitet 
och en kompetent och engagerad personal. Detta är också en utmaning 
som vi avser tackla genom att använda våra resurser effektivare och 
kreativt. Den frihet och flexibilitet som folkbildningen åtnjuter är en 
förutsättning för effektivitet och kreativa lösningar och det bör huvudmannen 
slå vakt om även i framtiden. 

Eva Avgerinou 
Rektor 
Mora folkhögskola 

Malungs folkhögskola 

Sammanfattning och viktiga händelser under året 
Malungs folkhögskola har under året fortsatt att vara en mötesplats för 
bildningsresor. Utifrån en stabil vardag har en ständig utvecklingsprocess 
pågått för att på bästa sätt möta studerandes, medarbetares och 
omvärldens behov. 

Betydelsefulla händelser under året: 
• Utvecklingsarbete av kursverksamhet, bland annat Allmän kurs, 

folkmusikkurser samt Fjäll- och vildmarksledarutbildningen har pågått 
under hela våren. 

• Utvärderingsprocessen för studerande och personal har setts över 
och digitaliserats. 

• I regeringens satsning på etableringskurser för nyanlända, ett 
samarbete mellan Sveriges folkhögskolor och arbetsförmedlingen, 
gjorde skolan en stor insats för att kunna ta emot 12 deltagare. På 
grund av att arbetsförmedlingen inte kunde uppbringa deltagare blev 
satsningen inte av. 

• Stora fastighetsarbeten med takbyte och fasadmålningar. 
• Vi såg en stor ökning av antalet sökande, framför allt på Allmän kurs. 
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• En process för att se över och utveckla gemensamma 
antagningsrutiner för alla långa kurser på skolan inleddes under 
hösten. 

• Ett samarbete med studieförbunden Vuxenskolan och ABF inleddes i 
syfte att de ska ta över vår kortkursverksamhet för seniorer. 

• Personalutrymmen har omstrukturerats i syfte att få till fler 
arbetsplatser samt ett gemensamt personalrum. 

• Under hösten avled en kollega hastigt och oväntat, vilket ledde till ett 
omfattande krisarbete på skolan. 

• Regeringen öronmärkte en del av statsbidraget till läsfrämjande 
verksamhet. Vi startade med en föreläsning med författaren Lena 
Kallenberg, och har sedan genomfört aktiviteter som veckans lästips 
och bokbytarhyllan. Ett arbete med att omorganisera våra 
bibliotekslokaler för större tillgänglighet har också pågått. 

• De nya verksamhetsmålen har processats i arbetslagen och hela 
personalgruppen. 

• En process har inletts i syfte att öka lärartätheten på långa kurser och 
samtidigt minska på det totala antalet deltagarveckor. Intentionen är 
att detta skall ske genom omfördelning av befintliga lärarresurser. 

Måluppfyllelse 
Malungs folkhögskola har under året genom verksamhetsutveckling lockat 
nya deltagare, bland annat personer med svenska som andra språk. 
Skolans verksamhet når ut till människor med stor variation i ålder, 
bakgrund och erfarenhet. Verksamheten sträcker sig från 
kulturarrangemang, via kort- och distanskurser till långa kurser på sex 
veckor, en termin eller ett läsår. Nöjda studerande och ett gott rykte visar på 
en hög kvalitet. 

Medborgarperspektivet 

Malungs Folkhögskola är en landsbygdsfolkhögskola med internat som 
även tar emot externatstuderande. Skolan verkar för att genom folkbildning 
göra lärande, kulturella uttrycksformer och naturupplevelser tillgängliga för 
alla, oavsett kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, 
utbildning eller social bakgrund. Här möts människor med vitt skilda 
erfarenheter och bakgrunder vilket skapar en tillåtande och dynamisk miljö 

Skolan strävar efter lokal förankring i Västerdalarna men behöver även vara 
angelägen för studerande från andra delar av länet/landet/världen. Genom 



Landstinget Dalarna Bilaga C 

2015-03-17 Sida 16 (58) 

att hålla en god kvalitet på våra särskilda kurser, folkmusik och fjäll/ 
vildmark upprätthåller vi kompetens och uppfattas som en attraktiv skola 
med gott rykte hos profilkursernas målgrupper. Till vår allmänna kurs 
rekryterar vi i högre grad deltagare från närområdet, men profilerna på 
kursen lockar även deltagare utifrån. 

Skolan har under året samverkat med det lokala samhället och varit lyhörd 
för behov. Exempel på detta är att vi under året har startat ett särskilt ämne 
inom ramen för allmän kurs, språkverkstan, för studerande som bor i 
närområdet och har svenska som andraspråk. Skolan är och vill vara en 
resurs i det lokala kulturlivet. Därför har vi genomfört och medverkat i 
kulturarrangemang tillsammans med olika lokala aktörer så som konserter 
och gatufestival. 

Vårt utbud förändras ständigt för att möta människors behov. Vi erbjuder, 
förutom längre kurser, kortare kurser, deltidsstudier och föreläsningar som 
kommer kringboende till del och ökar bildningsutbudet i området. Skolan 
erbjuder även distanskurser vilket gör det möjligt för deltagare som av olika 
anledningar inte kan delta på plats tillgång till bildning. 

Folkhögskolan arbetar för att nå ut till breda målgrupper men arbetar särskilt 
med att fånga upp de människor som har störst behov av folkbildning. 
Skolan anpassar kontinuerligt verksamhetsformer och innehåll till nya 
målgrupper och deras bildningsbehov och förutsättningar. Under året har vi 
utvecklat nya distanskurser och inlett ett utvecklingsarbete för våra 
profilkurser. 

Demokratiutveckling och medborgarbildning är centrala aspekter i 
folkbildningsarbetet. Folkhögskolan tillhandahåller och utvecklar verktyg för 
folkligt inflytande och delaktighet och för ett aktivt medborgarskap. Detta 
görs både indirekt genom den bildning som kursverksamheten ger och 
direkt genom formerna för studerandeinflytande som ger träning i 
medborgerligt ansvar och delaktighet. 

Exempel på måluppfyllande verksamhet och aktivitet: 
• Lågutbildade, funktionshindrade, personer med svenska som andra 

språk, arbetssökande och seniorer är exempel på grupper som vi 
under året nått med vår kursverksamhet. 

• På allmän kurs (AK) studerar i huvudsak personer som saknar 
grundläggande behörighet 
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• Skolan har samarbete med arbetsförmedlingen och har under året 
tagit emot arbetssökande ungdomar inom satsningen på 
studiemotiverande folkhögskolestudier (SMF) 

• Funkiskursen tar emot intellektuellt funktionshindrade. I de flesta av 
våra kurser har människor med olika typer av funktionshinder 
studerat. Skolan har även haft deltagare som rehabiliterats från 
längre sjukskrivningar. 

• Genom samarbete med gymnasieskolan har skolan tagit emot några 
studerande under 18 år som av olika anledningar inte kunnat 
genomföra sin gymnasieutbildning på gymnasieskolan. 

• Skolans distansutbildningar har gett människor som inte har 
möjlighet att studera på kurser förlagda på skolan tillgång till skolans 
kompetens. 

• Distanskursen "Lev billigt - må bra" har haft ett stort söktryck. Kursen 
ger kunskap i vardagsekonomi och vänder sig till personer som har 
svårt att få ihop sin ekonomiska vardag. 

• Vissa kortkurser har hållits på annan ort i deltagarnas närområde, 
vilket ger en bredare rekrytering och möjliggör upprätthållandet av en 
hög kompetens på våra specialkurser. 

• Ett tiotal utåtriktade arrangemang har genomförts, bland annat Öppet 
Hus, Funkisfestival och julkonsert. 

Verksam hets perspektivet 

Folkhögskolans profilområden är kultur och natur ur ett folkligt och bildande 
perspektiv. Våra profiler genomsyrar all verksamhet. Skolans verksamhet 
bidrar till att bevara, odla och utveckla intresset för ett levande kulturarv, 
natur, hälsa och friluftsliv. Under året har vi fortsatt utveckla och förnya vårt 
kursutbud och vår marknadsföring. 

Malungs folkhögskola är ett lokalt centrum för bildnings- och 
kulturverksamhet för alla boende i Malung och Västerdalarna och har en 
stark anknytning till lokalsamhällets behov av bildning, demokrati och 
utveckling. Detta innebär både kurser som utgår ifrån lokala behov, som IT 
för seniorer och hantverk, samt olika arrangemang öppna för allmänheten, 
t.ex. föreläsningar, konserter, utställningar. 

Skolan arbetar med det europeiska och internationella perspektivet och 
strävar efter att vara en mångkulturell mötesplats. 
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Malungs folkhögskola verkar för ökad digital delaktighet genom 
kursverksamhet som dels har bestått av nätbaserade distanskurser och dels 
av IT-kurser för seniorer. 

Vi lägger stor vikt vid deltagarinflytande både på kurserna och för skolan i 
stort. Studerandeutvärderingarna för både vår- och hästterminen samt 
kortare kurser pekar på mycket nöjda deltagare vad gäller såväl innehåll i 
och kvalitet i verksamheten som påverkansmöjligheter och bemötande. 
Kritik finns dock vad gäller information och kommunikation samt höga hyror 
för boende samt viss utrustning, samt den fysiska arbetsmiljön i vissa 
lokaler. 

Exempel på måluppfyllande verksamhet och aktivitet: 

• Vi har under sommaren genomfört en tre veckorskurs i svenska för 
internationella studenter med 43 deltagare från 18 länder runt om i 
världen. Vi har också erbjudit friplats till fem terminsstipendiater 
under året. 

• Fjäll- och vildmarksledarutbildningen har genomfört en 
fördjupningskurs på distans. 

• Allmän kurs har utvecklat sin musikprofil till att även innehålla en 
filmdel. Profilen heter numer musik och film. 

• Folkmusikkursernas utvecklingsarbete har lett till att de tidigare två 
fiolkurserna har slagits ihop till en grundkurs, 1 termin samt en 
fortsättningskurs, 1 termin. 

• Skolan har samarbetat med Malungs kommun genom 
biblioteksverksamhet, besöksverksamhet på folkhögskolan, samt 
varit medarrangör av den årliga gatufestivalen. 

• Skolan har erbjudit kost och logi vid idrotts- och kulturarrangemang 
som Skinnarcupen, Vansbrosimmet och Svenska dansbandsveckan. 
Under dansbandsveckan hölls också våra populära dagliga kurser i 
gammeldans med ca 80 deltagare per dag. 

• Den årliga studerandeutvärderingen digitaliserades. Som tidigare 
följdes den upp i dialog med de studerande. 

• Öppet hus genomfördes på våren som ett sätt att visa upp skolans 
verksamhet och bjuda in till en trevlig och händelserik dag. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 
Söktrycket till läsåret 2014/15 ökade markant från föregående år, framförallt 
på allmän kurs. Vi kunde delvis möta behovet genom överproduktion av 
deltagarveckor, men med facit i hand blev grupperna på allmän kurs under 
hästterminen en aning för stora. Ett arbete med att fördela om resurser för 
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att öka lärartätheten, framför allt på allmän kurs men även på övriga 
långkurser, har därför inletts. 

Nyckeltal 2014 2013 2012 
Deltagarveckor 4968 4628 5085 
Antal sökande i förhållande till antal 1,7 1, 1 1,9 
utbildningsplatser 
Andel studerande i allmänna kurser 28,4% 22,2% 21,3% 
Andelen som fullföljer sin utbildning 99% 99% 99% 
Index kursutvärdering 89% 93,8% 
Antal n~a kurser 11 13 

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Folkhögskolan är en lärande organisation. Malungs Folkhögskola strävar 
efter att detta ska märkas i vår arbetsvardag och främja medarbetarnas 
utveckling. Demokratiska former för inflytande genom transparens och insyn 
i beslutsfattandet garanteras genom samverkansprocessen. 

Efter genomförd personalutvärdering konstaterades att Malungs 
folkhögskola fortsätter att vara en trivsam och utvecklande arbetsplats för 
personalen. En av skolans styrkor är dess professionella, kompetenta och 
engagerade medarbetare. Arbetsglädje samt samverkan och demokrati 
lyftes också fram som styrkor av personalen. Områden som kan förbättras 
upplevdes vara kommunikation och information samt samverkan och 
samarbete inom och mellan vissa personalgrupper. 

Verksamhetsmål för skolan har processats av hela personalgruppen. 
Verksamhetsmålen bröts ned till arbetslagsmål som ska ligga till grund för 
individuella mål för alla medarbetare. Vi strävar i vardagen och i våra 
målsättningar efter en hållbar organisation som utnyttjar resurserna effektivt. 

Flera fortbildningsinsatser har genomförts, både individuellt och i grupp-:
Utvecklingssamtal genomfördes med samtliga medarbetare. Friskvårds- och 
kulturinsatser erbjuds regelbundet till all tillsvidareanställd och 
långtidsvikarierande personal. 

Det ekonomiska resultatet följer i stort sett budgeten. På intäktssidan har 
statsbidragen blivit något högre än budgeterat p.g.a. viss försiktighet när vi 
lade budget. Lönebidragen har ökat, men den ökningen avspeglas i något 
ökade lönekostnader. Vi har ett positivt resultat på 151 000 kronor. 
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Tabell : Resultaträkning Malungs folkhögskola 

Resultaträkning 2014 12 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 13 200r 12 8231 12 823] 13 304 

Kostnader -20 415 -20 188 -20 188 -20 593 

varav personalkostnader -13 752 -13 603 -13 603! -14 029 

Verksamhetens resultat -7 21 1 -7 3651 -7 365 -7 288 

Lanstingsbidrag 7 365 7 3551 7 365 7 180 

Över-/underskott 151 0 0 -108 

I Investering 2014 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget 

t A01 Arets investering -511 01 01 I 

Minskningen av antal anställda beror framför allt på schemaförändringar för 
servicepersonal som medfört att fler medarbetare har kunnat erbjudas 
heltidstjänster, vilket också lett till minskningen av mertid/övertid. 

Tabell: Bokslutsrapport personal 2014 Malungs folkhögskola 
31 December 2014 2013 

Antal faktiska årsarbetare 

Antal anställda 

26,28 

34 

26,92 

41 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Januari - December 

Arbetad tid timmar, anställda 

- varav timanställda 

- varav mertid/övertid samtlig 
personal 

- varav arbete under 
jour/beredskap läkare 

Sjukfrånvaro -
Januari - December 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1 -14) i% av 
ordinarie arbetstid 

2014 

46 750 

1 357 

532 

0 

2014 

4,8 

1,2 

2013 

46 777 

1 206 

915 

0 

2013 

5,3 

1,3 

2012 

24,55 

36 

2012 

45 916 

1 226 

1 176 

0 

2012 

3,5 

1,4 
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Förändringsperspektiv 
Vår höga volym gör att vi i dagsläget inte har möjlighet att starta upp nya 
verksamheter utan att ta bort eller minska befintlig verksamhet. Det 
viktigaste jobbet inför nästa läsår blir att från grunden se över vilken 
verksamhet vi vill använda våra resurser till. Detta arbete kommer också att 
ligga till grund för en bemanningsplan där syftet är att öka antalet 
tillsvidaretjänster på heltid samtidigt som vi minskar våra deltagarveckor 
genom att skära ner på externa kortkurser samt vissa distanskurser. 

Skolan vill fortsätta att utveckla den verksamhet som redan finns och jobba 
mot att fylla internatet, en viktig aspekt i det socialpedagogiska lärandet för 
våra studerande. Vi vill också utöka vår samverkan med lokala aktörer och 
bidra till att öka kunskapen och förståelsen för folkbildning både i 
lokalsamhället och i samhället i stort. Detta vill vi göra genom att synas i 
olika sammanhang i lokalsamhället, och genom att jobba med 
ambassadörskap via tidigare studerande. 

Framtiden 
Verksamheten på Malungs Folkhögskola är stabil och vi arbetar, som 
framkommit av tidigare avsnitt, kontinuerligt med att anpassa den för att 
möta nya bildningsbehov, något som är av största vikt att fortsätta med i 
framtiden. I händelse av ett fortsatt ökat söktryck på allmän kurs har vi 
omfördelat resurser för att möta det behovet. 

Det finns ett stort behov av lokalanpassning och renovering av fastigheter. 
Vi har fört en dialog med Landstingsfastigheter kring en övergång till 
varmhyra där de tar ett större ansvar för driften. Fördelar och nackdelar med 
ett sådant system övervägs, men inget beslut har ännu fattats. Internaten är 
i fortsatt behov av upprustning och lokalerna har en dålig tillgänglighet för 
funktionshindrade. Vi behöver också fortsätta arbetet för att öka 
beläggningen på internatet. 

Birgitta Berg 
Rektor 
Malungs folkhögskola 

Musikkonservatoriet 

Sammanfattning och viktiga händelser under året 
Under 2014 beslutade Skolverket, efter ansökan, att ge Musikkonservatoriet 
Falun tillstånd att bedriva riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i 
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ytterligare fyra antagningsomgångar, dvs 2015-2018. De elever som antas 
2018 tar således studenten 2021. Antalet beviljade årsplatser för gymnasiet 
är 60. Skolverket beslutade samtidigt att höja den interkommunala 
ersättningen från nuvarande 150 000 kr per elev och år till 159 942 kr. 
Musikkonservatoriet Falun ansökte om att få föra över den nuvarande 
eftergymnasiala KLI-utbildningen, vars förordning upphör gälla, till 
utbildningsformen Konst- och Kulturutbildningar samt vissa andra 
utbildningar (förordning 2013:871 ). Beslut väntas under vt 2015. 
Ansökan om samverkan med Kristineskolan i ämnet moderna språk avslogs 
av regeringen. Skälet är att regeringen inte har rätt att medge undantag från 
den lag som säger att kommuner inte får verka som entreprenörer. 

Musikkonservatoriets utåtriktade verksamhet regionalt är bl.a. regelbundet 
återkommande konserter i form av elevaftnar, jul- och vårkonserter och 
kammarmusikredovisningar. Samarbete med Falu gruva har utmynnat i 
konsertverksamhet och ett Luciatåg nere i gruvan. Sångarnas årliga 
operaprojekt redovisades som föreställning för allmänheten men också som 
skolkonsert för eleverna på Kristineskolan. Efter höstens upptaktsvecka 
med konsert i Stora Kopparbergs kyrka deltog kören i Stora Stöten då Falu 
Rödfärg firade 250 år. Falu Rödfärg anlitade därefter konservatoriets elever 
till Musikunderhållning i samband med utdelning av ett arkitektpris på Berns 
i Stockholm. I samarbete med Musik i Dalarna deltog konservatoriets elever 
som "musikkompisar" till yngre ungdomar från Ovansiljans musikskolor i 
samband med festivalen Vinterfest. 
Extra värt att nämnas är samarbetet med Dalasinfoniettan som förutom 
studerande vid Musikkonservatoriet även innefattade de elever som deltog i 
högstadiesatsningen. Tillsammans gjorde de professionella musikerna, 
konservatoriets studerande, samt elever från flera av länets musik- och 
kulturskolor ett anmärkningsvärt välklingande framförande av Beethovens 
tredje symfoni vid en offentlig konsert i Kristinehallen. 
Om vi tittar på skolans verksamhet nationellt kan vi nämna konsert på 
Slottet i januari (3:e gången) samt deltagande i festivalen Ljudvågor på 
Gotland, där Musikkonservatoriets elever uruppför tonsättarskolans 
studerandes kompositioner. Konservatoriets kompositionselevers musik 
spelades i Gävle konserthus av Gävle symfoniorkester. 
Musikkonservatoriet har också varit ute på rekryteringskonsertturneer i 
landet och under 2014 genomfördes återigen en slagverkskurs veckan efter 
midsommar med nationell rekrytering. 

Måluppfyllelse 
Musikkonservatoriet Falun bidrar till målen i Verksamhetsplanen genom att 
bidra till kulturell utveckling. I och med konsertverksamheten är skolan en 



Landstinget Dalarna Bilaga C 

2015-03-17 Sida 23 (58) 

betydande del av kulturutbudet. Genom samverkan med kommunala musik
och kulturskolor, samt genom att komplettera dessa skolors och länets 
gymnasieskolors utbildningar, är Musikkonservatoriet viktigt, såväl vad 
gäller bildning som utbildning. 
Ytterligare en aspekt är att många som studerat vid Musikkonservatoriet 
har, efter fullgjorda musikhögskoleutbildningar, återvänt till Dalarna och 
verkar här som musiker, artister och musiklärare. 

Medborgarperspektivet 

Musikkonservatoriet kan redovisa aktiviteter som främjar kultur på barn och 
ungdomars villkor genom att vara en skola som satsar på begåvade 
ungdomar från hela landet och genom skolans högstadiesatsning i länet. 
Musikern-samarbetet med MiDs Vinterfest är också en extern satsning på 
barn och ungdom. Skolan har ett mycket aktivt kulturliv genom sina många, 
välbesökta (gratis)-konserter för medborgarna. Elevkåren organiserar och 
repeterar ett mycket framgångsrikt Luciaprogram som framförs på olika 
institutioner (bibliotek, gruvan m.fl.) och på olika företag. 
Musikkonservatoriet har varje termin 3-4 konserter på Daljunkaregården, ett 
äldreboende. 

Våra rekryteringsturneer ute i landet medför att nya målgrupper nås. 

Verksamhetsperspektivet 

Skolans undervisning håller en hög kvalite som är anpassad efter individens 
och samhällets behov. Undervisningen är anpassad för att de studerande 
ska klara antagningsproven till musikhögskolor i Sverige och utomlands. Det 
behövs alltid en lugn, stabil kontinuitet för elever som studerar. Vår 
verksamhet följer ett lyckat och väl beprövat koncept med extra stimulans 
genom t.ex. masterclasses och konsertverksamhet i olika sammanhang. 
Närmare 100 % av de studerande slutför sin utbildning och av de som väljer 
att söka till högre musikstudier antas över 90 %. Under året har ett 
samarbete med Musikhögskolan i Malmö formaliserats, vilket bl.a. innebär 
viss samverkan och utbyte av kunskaper och kompetens. Samarbetet med 
Högskolan Dalarna har fortsatt i ämnet musikproduktion. 

Under våren genomfördes den årliga elevenkäten. Den visar att eleverna 
trivs bra med sina studier samt med skolan i övrigt. 

Högstadiesatsning, som innebär att elever från länet som vill fördjupa sitt 
musikintresse erbjuds viss undervisning på Musikkonservatoriet, har fortsatt 
under året. Inga nya elever har dock antagits. Av de elever som deltog i 
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Ingen lärare slutade sin tjänst under 2014, vilket innebär mycket god 
kontinuitet. Dock sker inför varje läsår en viss justering i anlitandet av 
timlärare, vilket beror på vilka instrument eleverna vid skolan studerar. 
Lärarkåren har väl utvecklade gemensamma mål. 

Genom att skolan ansökt och fått gymnasial riksrekrytering beviljad i 
ytterligare fyra år, samt ansökt om överföring till eftergymnasial Konst- och 
Kulturutbildning som är riksrekryterande, har skolan arbetat för fortsatt 
riksrekrytering. I samband med dessa ansökningar har Musikhögskolan i 
Malmö styrkt behovet av riksrekryterande spetsutbildningar i Musik och 
särskilt pekat ut Musikkonservatoriet Falun som en viktig utbildning. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 

Av de 23 gymnasieelever som gick åk 3 under vårterminen går 5 elever ett 
extra år på skolan 2014/15. Orsaken är i några fall hälsoskäl som hindrat 
musikstudier, samt några fall där eleverna påbörjade sina gymnasiestudier 
på vanligt estetprogram och där inte erhållit tillräckliga kunskaper i musik. 
Av de 18 som lämnat skolan fullföljde 17 utbildningen med fullständigt 
betyg. 1 elev har enstaka ämnen kvar att avsluta innan slutbetyg. Av de 18 
som slutade sökte 15 till högre studier och samtliga av dessa antogs. 
N~~~ ~4 2M3 ~2 
Eleweckor 2 962 3 064 3 048 

Antal sökande i förhållande till antal 
utbildningsplatser 

Andelen som fullföljer sin utbildning 

Gy 1,1 
KU 2,04 

Gy94% 
KU 100% 

Gy0,97 
KU 2,37 

Gy78% 
KU 100% 

Gy 1,75 
KU 3,9 

Gy80% 
KU 100% 

Vid KU avslutade 16 stycken av 23 studeranden utbildningen i våras och sju 
valde att fortsätta ett år till under 2014/15. 

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Fortbildning för personalen har skett genom att några lärare deltagit i 
föreläsningar under bokmässan i Göteborg och kurs om det nya 
betygssystemet i Stockholm. Skolans lärare deltar också i de 
gästföreläsningar och masterclasses som genomförs regelbundet för 
skolans studerande. Dessa blir därmed kompetenshöjande även för lärarna. 
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Det ekonomiska resultatet landar under budget. Detta förklaras med c:a 10 
gymnasieelever och 6 KU-elever färre än budgeterat. Detta beror bl.a. på 
små årskullar vilket återspeglas i hela musikutbildningsbranchen. 

Tabell : Resultaträkning Musikkonservatoriet 

[Resultaträkning - 201412 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget 

Intäkter 

~der --;i 
va~sonalkostnader 

Verksamhetens resultat 

Lanstingsbidrag 

Över-/underskott 

Investering 

10 204 

-14 9921 

-10 009 

-4 788 

3 100 

-1 688 

10 101 

-14 301 

-9 720 

-4 200 

3 100 

-1100 

2014 

11 075 

-14 1751 

-9 7201 

-3 100 

3 100 

0 

l (Tkr) Ack Utfall Prognos Budget 

[ Ao1 Årets investering -144 0 0 

2013 

Resultat 

10 726 

-1 5 116] 

-9 691 

-4 390 

2 720] 

-1 670 

Vidare är införandet av den senaste gymnasiereformen nu fullt genomförd. 
Denna gymnasiereform innebär mer undervisning samtidigt som intäkterna 
inte ökat. Till ht 2014 startade undervisning i moderna språk, något skolan 
är skyldig att erbjuda. Vår ansökan om att få samverka med Kristineskolan i 
detta ämne avslogs av regeringen. 
Löneökningarna för tillsvidarepersonal ökade c:a 3,5 % i genomsnitt, medan 
c:a 2,5 % var budgeterat. 



Landstinget Dalarna Bilaga C 

2015-03-17 Sida 26 (58) 

Tabell : Bokslutsrapport personal 2014 Musikkonservatoriet 
31 December 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 

Antal anställda 

15,54 

19 

15,64 

20 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Januari - December 2014 2013 

Arbetad tid timmar, anställda 24 195 24 317 

- varav timanställda 2 205 2 168 

- varav mertid/övertid samtlig 
0 108 personal 

- varav arbete under 
0 0 jour/beredskap läkare 

Sjukfrånvaro -
2014 2013 Januari - December 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
1,7 1,4 % av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1 -1 4) i% av 1,2 1,2 
ordinarie arbetstid 

Förändringsperspektiv 

14,69 

19 

2012 

21 276 

1 647 

48 

0 

2012 

1,8 

1,0 

Musikkonservatoriet Falun ansökte om att få föra över den nuvarande 
eftergymnasiala KU-utbildningen, vars förordning upphör gälla, till 
utbildningsformen Konst- och Kulturutbildningar samt vissa andra 
utbildningar (förordning 2013:871). Beslut väntas under vt 2015. Arbetet 
med förberedelse för denna överföring har gjorts under 2014 bl.a. genom 
framtagande av ny kurs- och timplan. Den nya utbildningsformen bygger i 
allt väsentligt på den nuvarande utbildningen och kommer gälla för de 
studerande som börjar sin utbildning ht 2015. 
Skolan har, för att bättre kommunicera såväl internt som externt, startat en 
ny hemsida som kommer att kopplas till ökad aktivitet på sociala medier. 
Likaså har en ny grafisk profil tagits fram. 
För att ytterligare stärka utbildningen, genom förankring i arbetslivet och i 
högre utbildningar, har samarbetet med DalaSinfoniettan, Gävle 
Symfoniorkester samt Musikhögskolan i Malmö utvecklats. 
Arbetet med att utveckla sommarkursverksamheten har påbörjats och till vår 
stora glädje har en av Sveriges mest betydande sommarkurser, den s.k. 
Kall-kursen valt att samarbeta med oss och förlägga sin verksamhet till 
Musikkonservatoriet Falun. 
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Framtiden 
Vi har under ett antal år sett minskade årskullar men de närmaste åren 
kommer storleken att öka, vilket bedöms kunna påverka antalet sökande. 
Skolan har under 2014 aktivt ökat insatserna för att få fler sökande. Här kan 
nämnas rekryteringsturneer och riktade utskick. Under slutet av hösten 
släpptes också en ny hemsida som bland mycket annat innebär att ansökan 
kan lämnas digitalt. Hemsidan ska också samspela med sociala medier där 
vi förbereder en ökad aktivitet. 
I en tid då de kommunala musik- och kulturskolorna har mindre resurser för 
musiken och eleverna därmed är sämre förberedda för högre studier, är 
högkvalitativa högskoleförberedande utbildningar än viktigare än tidigare. 
Detta för att kunna säkerställa ett rekryteringsunderlag till våra 
högskoleutbildningar och i slutändan trygga återväxten av förstklassiga 
musiker och artister i landet. Musikkonservatoriet Falun var pionjär på detta 
område och har sedan dess varit en av de allra främsta skolorna i landet. 
Det är viktigt att denna typ av gymnasial utbildning erbjuds utanför 
storstäderna och Musikkonservatoriet Falun utgör landets nordligaste. 
För att förbereda ungdomar, som vill fördjupa sitt musikintresse, för fortsatta 
studier, inledde Musikkonservatoriet en högstadiesatsning hösten 2013. 
Detta har hittills genererat två elever till vår gymnasieutbildning. Planer och 
ideer om utvecklat samarbete med länets musik- och kulturskolor finns. 
Från och med sommaren 2015 har en av Sveriges mest välrenommerade 
musikkurser, den s.k. Kall-kursen (en kurs för unga stråkmusiker) valt att 
efter flera decennier flytta sin verksamhet till Musikkonservatoriet Falun. 
I och med den fullt införda gymnasieutbildningen GY-11, som innebär mer 
undervisning, närmar skolan sig taket för hur stor verksamhet lokalerna 
klarar av. Därför finns behov av att se över skolbyggnadens utformning. 

Gabriel Lindberg 
Rektor 
Musikkonservatoriet 

Film i Dalarna 

Sammanfattning och viktiga händelser under året 
Film i Dalarna (FiD) har under året jobbat på alla fronter med filmen i länet. 
Vårt uppdrag innefattar allt från syntolkade filmvisningar på biograf för ökad 
tillgänglighet, till länet som inspelningsplats. 'Vitt skräp" med Ola Rapace, 
spelades in i Borlänge och Hanna Sköld hittade locations för "Granny's 
dancing on the table" i Furudal. 
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Galapremiären på Maria Bloms "Hallå, hallå" i februari markerade slutet på 
en lång resa som FiD varit med på. Filmen fick stort medialt genomslag och 
ett fint mottagande av kritikerkåren. Under våren har också Förstudien 
Filmregion Dalarna presenterats för inbjudna företrädare för Dalarnas 
kommuner. Förstudien har lett till en satsning på film, spel och musik: "MFD
projektet", som Borlänge- och Falu kommuner initierat. Landstinget Dalarna 
medverkar i projektet genom FiD. 

En enkätundersökning som FiD initierat har nått ut till gymnasieelever i hela 
länet och frågar bl.a. efter vad ungdomarna önskar sig mer av inom 
kulturen , samt deras fritidsintressen. Längtan efter att få se mer film , skapa 
film och att vara delaktig i en film, ligger högt bland eleverna när antalet 
besvarade enkäter nu nått 1000 st. 

Dalarnas filmfestival har inlett ett samarbete med Högskolans 
filmutbildningar och festivalen äger numera rum i Mediehusets biograf i 
Falun. Ett 25-tal filmer tävlade om ära och berömmelse. Ett nytt pris "Arets 
eldsjäl" instiftades och delas ut till någon som brinner för filmen i länet. 2014 
års pris gick till Björn Larsson som driver Bio Kontrast i Leksand sedan drygt 
20 år tillbaka. 

FiD har medverkat till att Skapande skola-projekt med film, bedrivits i tre av 
länets kommuner- Malung, Leksand och Falun. FiD har planerat projekten 
och tillhandahållit kompetens och teknik. I Falun har alla elever i åk. 5 och 7 
skapat egna filmer- totalt ca 900 elever. Flera av dessa filmer kommer att 
visas under Skid-VM. 

En ny design av Film i Dalarnas web innebär att våra olika hemsidor nu 
hamnar under samma tak och får ett modernt utseende, anpassat efter 
dagens nyhetsflöden och användare. f ilmidalarna.se blir den självklara 
ingången till allt som rör den rörliga bilden i länet. 

Måluppfyllelse 

Medborgarperspektivet 

Kultur på barn och ungas villkor 
Film i Dalarna (FiD) arbetar aktivt för att barn och unga i länet ska få tillgång 
till digitala verktyg för eget skapande. FiD har bl.a arrangerat workshops för 
lärare "Filma med lpad" i Falun och Leksand, samt planerat och genomfört 
Skapande skola-projekt med barn och lärare i Leksands- Malung/Sälens
och Falu kommun som nått över 1500 barn och pedagoger. Ett projekt med 
ensamkommande flyktingungdomar i Ludvika startades under hösten och 
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ska resultera i en vardagsdokumentär kring hur man som ung nyanländ 
upplever sitt liv i ett nytt land. 

Ett aktivt kulturliv och kultur där vi bor 
Filmfestivalen Nitra arrangerades under våren i samarbete med 3 av länets 
kommuner, där FiD lyfter fram regionalt producerad dokumentärfilm för 
visning på den lokala biografen. 
FiD utvecklar Anoda barnbildscenter tillsammans med Scen Dans Konst 
och de 5 kommuner- noder- som hittills ingår i projektet. 

Kulturskaparna kan bo och verka i Dalarna 
När produktionsbolag väljer Dalarna som inspelningsplats för långfilm och 
TV-drama gynnas det lokala filmlivet. FiD har bidragit till att två långfilmer 
inspelade i Dalarna har haft premiär 2014 (Hallå, Hallå och Lasers}, samt att 
ytterligare två långfilmer spelats in i länet under året (Vitt skräp och 
Granny's dancing on the table}. 

Verksamhetsperspektivet 

Film i Dalarna strävar efter att ha verksamhet i samtliga av länets 
kommuner och arbetar för en jämnare könsfördelning bland filmarbetare. 
Film i Dalarnas framgångsfaktorer är en i länet starkt förankrad 
filmverksamhet "utan väggar" som når medborgarna. 

FiD:s filmfestivaler når alla åldersgrupper med fokus på barn och unga. 
Syftet med festivalerna är att skapa nyfikenhet kring filmen som 
uttrycksmedel, inspireras av andras skapande och vara visningsfönster för 
alla de filmer som görs i vårt län. Följande filmfestivaler har FiD arrangerat 
under året. 
Dalarnas lilla filmfestival (0-15 år}, Dalarnas filmfestival (16- 100 år}, 
FUN- naturfilmfestival för barn och unga upp till 29 år, NooMaraton - 24 
timmars filmtävling för alla åldrar, Nitra dokumentär-filmfestival och 
VideoGUD konstfilmfestival som har en speciell ungdomssektion. 
Dessutom är FiD medarrangör till Existentiell filmfestival. 

Samarbetet med biografer och visningsorganisationer bidrar till att sprida 
regionalt producerad kort- och dokumentärfilm till hela länet. 

Ung Kultur Dalarna (UKD) är en viktig verksamhet där de 
landstingsfinansierade kulturverksamheterna deltar och bl.a. arrangerar två 
kulturdagar årligen. FiD har bidragit med praktiska workshops riktat till 
pedagoger, kulturtjänstemän och elevkulturombud. UKD utvecklas nu från 
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ett nätverk till ordinarie verksamhet med fokus på ett strategiskt arbetet mot 
barn och ungas behov av kultur. 

Den teknik som FiD förfogar över, har under året lånats ut vid nästan 300 
tillfällen i sammanlagt över 2500 dagar. Dessa siffror visar att det finns ett 
stort behov av att stötta länets filmare med ny och professionell teknik. Alla 
filmare som fått teknikstöd under året har deltagit i en enkät kring vilket 
behov som finns och svaren ligger till grund för nya investeringar på 
teknikområdet. 
ProdUSE - är en satsning för att stärka unga kvinnors filmskapande och 
bygga nätverk mellan kvinnliga filmare i Dalarna med likasinnade runt om i 
landet. I år har fokus varit på producentrollen. En ny ansökan för 2015 är 
beviljad där målgruppen är högstadiet/gymnasiet och inriktningen det egna 
skapandet. 

FiD har besökt gymnasieskolor i 10 av länets kommuner med en enkät 
riktad till länets gymnasieungdomar om deras syn på kultur i allmänhet och 
film i synnerhet. Enkäten har genererat över 1000 svar. Längtan efter att få 
se mer film, skapa film samt att vara delaktig i en film ligger högt bland 
elevernas önskemål om kultur. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 

Nyckeltal 

Antal kommuner där aktiviteter 
bedrivits 

Antal kommuner där aktiviteter för 
barn och ungdom bedrivits 

Programaktiviteter antal/deltagare 

varav barn&unga 

Tekniklån antal dagar totalt 

Tekniklån/artiklar 

Tekniklån/tillfällen 

Produktionsstöd 

- Dokumentär 

- Kortfilm 

-Växthus 

2014 

14 

10 

130/ 3367 
87/2480 

2573 

485 

291 

34 

21 

24 

2013 

15 

7 

17713232 
35/662 

736 

385 

97 

25 

3 

12 

2012 

14 

11 

Ej uppg 

1 027 

674 

140 

23 

7 

23 
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Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Under året har FiD arbetat med att göra verksamheten mer transparent. 
Trots att FiD är en liten organisation, så finns risken att man omedvetet 
skapar "öar", strävan är därför att alla ska känna till vilka olika verksamheter 
som pågår parallellt och vem som arbetar med vad . FiD arbetar ofta under 
projektliknande former och det är viktigt att planera, stämma av och 
tidsbestämma alla uppgifter, så att medarbetarna ges möjlighet att avsluta 
och utvärdera de olika verksamheterna. Medarbetarna har definierat 
kärnområden och verksamhet som ligger utanför det egna arbetsområdet. 
Detta för att undvika stress och oönskad arbetsbelastning. 

FiD har genomgått en miljörevision där miljöombud och chef tillsammans 
med landstingets miljöansvarige, dokumenterat FiD:s miljöarbete. 
FiD:s verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Samarbeten och 
samfinansiering med andra verksamheter inom länets kulturinstitutioner, 
kommuner och andra regioner i Sverige, bidrar till ett optimalt användande 
av de ekonomiska resurserna . Externa medel söks kontinuerligt till 
filmkulturella projekt och arrangemang, samt till mer näringsinriktade 
satsningar. Under 2014 har vi drivit två projekt med extern finansiering
syntolkning på biograf och ett projekt riktat mot unga kvinnliga filmare
prodUSE. 

Det ekonomiska resultatet visar ett visst överskott. Detta förklaras med lägre 
lönekostnader i samband med sjukskrivningar. 

Tabell: Rcsullaträkning Film i Dalarna 

Resultaträkning 2014 12 2013 

r Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat l 
Intäkter 

t 
1 711 1 464 1 556 2 693 

Kostnader -4 738 -4 524 -4 616 -5 791 

varav g_ersonalkostnader -2 675 -2 616 -2 616 -2 530 

Verksamhetens resultat -3 027 -3 060 -3 060 -3 098 -Lanstingsbidrag 3 060 3 060 3 060 2 970 

Över-/underskott 33 0 0 -128 

Investering 2014 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget 

A01 Årets investering -47 0 0 
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Tabell : Bokslulsrapporl personal 201.t Film i Dalarna 

31 December 2014 

Antal faktiska årsarbetare 3,75 

Antal anställda 8 

Bilaga C 

2015-03-17 

2013 

3,55 

5 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Januari - December 2014 2013 

Arbetad tid timmar, anställda 7 258 7 355 

- varav timanställda 0 0 

- varav mertid/övertid samtlig 
0 0 personal 

- varav arbete under 
0 jour/beredskap läkare 0 

Sjukfrånvaro -
2014 2013 Januari - December 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
21 ,6 6,5 % av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av 0,9 2,8 
ordinarie arbetstid 

Förändringsperspektiv 

2012 

6,25 

8 

2012 

9 614 

80 

6 

0 

2012 

1,9 

1,9 
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FiD utvecklar och förnyar sin webbplattform under året. En väg in till Film i 
Dalarnas många hemsidor och ett gemensamt gränssnitt för hela webben . 
Inspirerande och lättillgänglig information i både text, bild och film med 
sociala medier kopplade til l nyhetsflödet för att nå ut till alla målgrupper i 
länet. 
I dagsläget har FiD fem hemsidor att hantera. Samordning och enklare 
hantering är viktigt för att alla medarbetare ska kunna administrera Fi lm i 
Dalarnas olika webplatser. 

Projektet Anoda är ett samarbete mellan Scen Dans Konst, Film i Dalarna 
och i nuläget fem s.k. noder i fem kommuner. Fokus läggs på mobi la, 
flexibla och digitala lösningar i ett nodsystem. Det möjliggör hela Dalarnas 
medverkan, där man skapar mötesplatser fö r barn och unga att utveckla 
tankar, ideer och färdigheter. 

Framtiden 
Antalet unga fi lmare som söker stöd för sina första projekt s.k. 
växthusfilmare har minskat de senaste åren. FiD vill verka för att i högre 
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grad uppmuntra filmintresserade barn och unga i ett tidigt skede. Genom att 
marknadsföra FiD som resurscentrum via vår nya uppgraderade web, 
arrangera filmläger, filmfestivaler och andra riktade insatser, ökar 
förutsättningarna för att länet får fler unga filmskapare som kan se 
möjligheterna i att verka i länet på en professionell nivå. 

Filmregion Dalarna är en förstudie som undersöker förutsättningarna för en 
regelbunden filmproduktion i länet. Förstudien har lett till en satsning på film, 
spel och musik: "MFD- projektet", som Borlänge- och Falu kommuner 
initierat. Landstinget Dalarna medverkar i projektet genom FiD. 
FiD vill fortsatt verka för att Dalarna ska växa som filmlän, något som 
genererar arbetstillfällen och stimulerar näringslivet. 

FiD arbetar för att utveckla internationella samarbetsprojekt. Ett exempel är 
den japanska filmfestival i Leksand som FiD arrangerar i början av 2015 i 
samarbete med Japanska ambassaden, den lokala biografen, kommunen 
och ett japanskt företag i Leksand. 

Avslutningsvis så strävar Film i Dalarna efter att höja medvetenheten om 
filmen som konstart och uttrycksmedel. Satsningar på kvalitativa 
filmupplevelser genom skolbioprojekt, ökade samarbeten med små 
biografer och andra visningslokaler är viktiga för att bredda filmutbudet. 
Barn och unga ska uppleva det lika självklart att uttrycka sig med rörliga 
bilder, som i skriven text- såväl som i skolan som på fritiden. Därför behövs 
resurser för att utbilda pedagoger och andra vuxna i barnens närhet. Att 
skapa, uppleva och samtala om rörliga bilder har aldrig varit viktigare. 

Stefan Ek 
Vik. verksamhetschef 
Film i Dalarna 

Länsbibliotek Dalarna 

Sammanfattning och viktiga händelser under året 
Sammanfattning: Aret har präglats av det ESF-finansierade KUB-projektet 
om kompetensutveckling av bibliotekspersonal. Projektet har skett i 
samverkan över länsgränserna. Det har inneburit ökad dialog och 
intensifierat samarbete med länets kommunbibliotek. Den nya 
bibliotekslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 slår fast den regionala 
biblioteksverksamhetens strategiska inriktning: "Dess ändamål ska vara att 
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främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de 
folkbibliotek som är verksamma i länet." 
Viktiga händelser: 
Ny biblioteks/ag 
Den 1 januari 2014 trädde SFS 2013:801 i kraft. 
Läsfrämjande nytt område i kultursamverkansmodellen 
Riksdagen fattade beslut om nationella mål för litteratur- och läsfrämjande: 
"Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens 
särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och 
ha tillgång till litteratur av hög kvalitet." Detta ledde till att läsfrämjande och 
litteratur från 2015 förs in i kultursamverkansmodellen. Inga extra medel 
tillfördes dock. Förändringen förutsätter ökad samverkan med olika aktörer. 
Länsbiblioteket har under våren fört dialog med folkbildningen genom 
Dalarnas Bildningsförbund om läsfrämjande. Länsbiblioteket har också fått 
utvecklingsmedel från Statens Kulturråd för att i samarbete med Värmlands, 
Gävleborgs och Uppsala län driva ett tvåårigt projekt om utveckling av 
bibliotekens läsfrämjande arbete. 
lntemationella kontakter 
En konsulent har deltagit i förvaltningens arbete med arbetet med att ta 
emot en fristadsförfattare. Tre konsulenter deltog i en studieresa till 
Birmingham där man besökte det nya spektakulära huvudbiblioteket samt 
stadsdelsbiblioteket i Shard End som jobbar nära sitt lokalsamhälle. 
Länsbibliotekschefen studerade verksamheten vid Toronto Public Library 
under två veckor och knöt värdefulla kontakter. 

Måluppfyllelse 
Länsbiblioteket ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet 
när det gäller länets folkbibliotek. Länsbiblioteket uppfyller detta genom att 
arbeta med biblioteksutveckling tillsammans med alla länets kommuner. 
Genom det bidrar länsbiblioteket även till att uppfylla kulturplanens mål om 
att utveckla dialogen med Dalarnas kommuner. Länsbiblioteket bidrar till att 
uppfylla prioriteringarna av barn och unga genom att stödja 
verksamhetsutveckling av bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet samt 
genom aktivt arbete i nätverket Ung Kultur Dalarna. Länsbiblioteket ska 
också samverka med regionala och nationella biblioteksaktörer. Detta har 
uppfyllts genom samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna i 
Värmlands, Gävleborgs och Uppsala län om KUB-projektet som avslutades 
i juni. Med samma aktörer inleds 2015 projektet Dela läslust, (Dalarna är 
projektägare) som i oktober beviljades 800 000 kr i utvecklingsmedel av 
Statens Kulturråd. 
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Medborgarperspektivet 
Länsbibliotekets verksamhet vänder sig till övervägande del inte direkt till 
medborgarna, utan i första hand till de kommunala biblioteken som är de 
som möter medborgarna direkt. Kommunikation med kommunbiblioteken 
sker bland annat genom regelbundna möten med länets bibliotekschefer för 
förankring och gemensam planering. Omvärldsbevakning sprids genom 
dialog, nyhetsbrev och genom sociala medier. 
Läsfrestivalen är en utvärderad aktivitet som bidrar till att uppfylla målet 
Kultur på barns och ungas villkor samt kultur där vi bor. Läsfrestivalen 
arrangerades 24 maj i Falun i samarbete mellan Länsbibliotek Dalarna, Falu 
kommun och Borlänge bibliotek. Flera regionala aktörer stöttade festivalen, 
bland andra Musik i Dalarna och Enheten för Scen Dans Konst. Festivalen 
genomfördes för fjärde gången och fokuserade detta år särskilt på barn med 
annat modersmål än svenska. Genom samarbete med NBV etablerades 
kontakt med Somaliska föreningen i Falun och även med Gemensamma 
krafter i Borlänge, vilket gjorde att många somaliska och arabiska familjer 
hittade till stadsbiblioteket och Fisktorget i Falun denna soliga lördag. 
Samarbetet bidrog till att vi som arrangörer lättare kunde nå ut med 
information om festivalen till målgrupper med annat modersmål än svenska. 
Affischer trycktes på målgruppernas eget språk vilka sedan spreds vidare 
via våra nya kontakter och kanaler. Språkvärdar fanns tillgängliga under 
festivaldagen för att översatta och tolka för både barn och vuxna om så 
behövdes. Vad gäller delaktighetsperspektivet involverades några av våra 
nya svenskar i det praktiska arbetet under själva festivaldagen och på så 
sätt skapades tillfällen för naturliga möten. Dessa nya kanaler och 
kontaktvägar är ovärderliga för länsbibliotekets vidare arbete vad gäller 
integrationsaspekten som helhet. 

Verksam hets perspektivet 

Länsbiblioteket bidrar till att uppfylla kulturplanens mål Kulturen finns 
tillgänglig för alla bland annat genom följande aktiviteter och insatser. 
Insatserna bidrar även till att uppfylla målet Länsbiblioteket är en aktiv och 
drivande samarbetspart regional och nationellt och uppfattas av länets 
bibliotekschefer som ett gott och relevant stöd. 
Biblioteks/ag och planer: Under året har länsbiblioteket erbjudit stöd till 
kommunbiblioteken i att utforma de lagstadgade biblioteksplanerna. Det har 
skett genom anordnande av ett seminarium och två workshops. Hedemora 
bibliotek har fått stöd till sin biblioteksplaneprocess. Länsbiblioteket har 
informerat om bibliotekslagen för biblioteksledning och politiker i Mora samt 
till personalen vid Borlänge bibliotek. Dialog med sjukhusbibliotekets chef 
har förts om utformande av regional biblioteksplan. 
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E-böcker. E-bokslånen ökade ca 10% från 2013 till 2014 i den e-boksportal 
som till och med 2014 var gemensam för 12 av kommunbiblioteken. Under 
året har länsbiblioteket samarbetat med kommunerna inför övergången till 
ny portal. Frågan är viktig eftersom avtalen och ersättningsmodellerna 
förändras samtidigt som nya aktörer kommer in på marknaden. Resultatet 
blev att 9 kommuner valde att kvarstå i den gemensamma e-boksportalen 
som får ny utformning 2015 medan övriga har egna lösningar. 
Konsultativt stöd: Bibliotekskonsulenterna stöder bibliotekspersonal i olika 
frågor. Genom KUB-projektet har konsulenterna höjt sin egen 
processledande kompetens. Under året har det till exempel handlat om 
processkartläggning av mediehanteringen på bibliotek, marknadsföring och 
stöd till projektplanering inför särskilda utvecklingssatsningar. 
Medieförsörjning: Länsbiblioteket kompletterar kommunernas 
mediebestånd, i synnerhet med medier på invandrarspråken. 
Länsbiblioteket tillhandahåller LO-turen för kommun- och 
högskolebibliotekens bokdistribution i länet. Resultatet är att länsborna får 
ökad tillgång till bibliotekens samlade resurser. 
Länsbiblioteket samarbetar även utanför länet: Under första halvåret 
slutfördes det ESF-stödda KUB-projektet som är ett kompetensutvecklings
projekt för bibliotekspersonal i Dalarnas, Värmlands, Gävleborgs och 
Uppsala län. Projektet har utvärderats genom följeforskning av forskare från 
Högskolan i Borås. Bibliotekspersonalen har höjt sin kompetens inom de 
områden som fokuserades i projektet. Länets bibliotekschefer erbjöds ett 
ledarutvecklingsspår där 10 av 15 bibliotekschefer deltog. Detta har gjort att 
förutsättningarna för samverkan mellan länets bibliotek i utvecklingsfrågor 
har ökat, liksom dialogen mellan länsbiblioteket och kommunbiblioteken. 
Länsbibliotekets personal deltar i olika nätverk på nationell nivå. 
Verksamhetschefen är aktiv i Sveriges Länsbibliotekarier, ett sammanhang 
för samverkan i utvecklingsfrågor för biblioteken. En konsulent deltar i 
Kungliga bibliotekets kvalitetsnätverk, vars syfte är att främja 
kvalitetsutveckling på landets folkbibliotek. En konsulent deltar i ett nationellt 
nätverk för skönlitterärt arbete på bibliotek. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 

Nyckeltal 
Antal kommuner där aktiviteter 
bedrivits 
Antal kommuner där aktiviteter 
för barn- och ungdom bedrivits 
Fjärrlån 
- varav talböcker 
Antal depositioner 

2014 
15 

15 

4 081 
8 

92 

2013 
15 

15 

4102 
0 

79 

2012 
15 

15 

4102 
0 

103 
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Nlckeltal 2014 2013 2012 
- varav på invandrarspråk 82 69 96 
- varav på övriga språk 10 10 7 
Antal arrangemang totalt 144*) 52 77 
- varav kurs/studiedag (vidareutb) 14 22 39 
- varav arbetsmöten 124 20 16 
(stödtillfällen) 
- varav större evenemang 5 7 8 
- varav litterära program 1 4 25 
Antal deltagare vid arrangemang 1411**) 3598 5064 
Konsulentbesök på 40 51 96 
kommunbiblioteken för dialog och 
rådgivning ~stödtillfällen~ 

*) Det höga antalet arrangemang kan hänföras till intensiv verksamhet inom KUB
projektet 
**) Nedgången i antal deltagare från 2013 till 2014 beror på att vi ej räknat Läsfrestivalens 
deltagare i år. Detta beror på att stadsbiblioteks räkneverk ej fungerade. Bedömningen 
är att antalet besökare låg på ungefär samma nivå som tidigare år. Vi väljer att inte 
uppskatta någon besökssiffra. 

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Medarbetare 
Under året har länsbiblioteket arbetat aktivt med arbetsmiljön. En 
ergonomirond i början av året ledde till förbättringar av 
kontorsarbetsplatserna. Länsbiblioteket valdes under hösten ut av 
Arbetsmiljöverket för inspektion av hur vi arbetar med stress i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Inspektionen visade att brister fanns i 
riskbedömningen. Rapport till Arbetsmiljöverket sker 2015. Under året har 
arbetet med att öka samsyn och samarbete inom personalgruppen fortsatt. 
KUB-projektet, som avslutades i juni, har haft stor betydelse. Det har lett till 
att personalen frimodigt har anammat nya arbetssätt som visat sig 
framgångsrika för arbetsklimatet. 
Tre personer har deltagit i landstingets miljöutbildning. I övrigt har 
medarbetarna genom KUB-projektet deltagit i flera fortbildningsdagar. 
Studieresor har gjorts till Storbritannien och Kanada. 

Ekonomi 
Länsbiblioteket gick med överskott 2014 eftersom LO-turen visade sig kosta 
betydligt mindre än budgeterat. Föräldraledighet under året har gjort 
personalkostnaden något lägre än förväntat. Läsfrestivalen kostade mindre 
än budgeterat, på grund av goda samarbeten och att festivalen nu på fjärde 
året har funnit sin form. Jämfört med 2013 är överskottet mindre. övers
kottet för 2013 berodde till stor del på att landstingsservice då inte 
debiterade oss alls för LO-turen. 2014 års överskott blev i slutänden mindre 
än vad prognosen i augusti gav vid handen. Det beror på att en del av 
överskottet användes till en studieresa till bibliotek i stockholmsområdet för 
länets bibliotekschefer. 
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Tabell : Resultaträkning Länsbibliotek Dalarna 

Resultaträkning 2014 12 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

[ Intäkter 2 6251 2 247 1 492 2 210 

Kostnader -6 236 -5 675 -5 272 -5 542 

varav 12.ersonalkostnader -3 860 -3 734 -3 904 -3 727 
f--

Verksamhetens resultat -3 610 -3 428 -3 780 -3 331 j 
t Lanstinqsbidrag 3 780 3 780 3 7801 3 670 

Över-/underskott 170 352 0 339 

Tabell : Boks lutsrapport personal 2014 Länsbibliotek Dalarna 

31 December 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 

Antal anställda 

6,00 

7 

6,80 

7 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Januari - December 

Arbetad tid timmar, anställda 

- varav timanställda 

- varav mertid/övertid samtlig 
personal 

- varav arbete under 
jour/beredskap läkare 

Sjukfrånvaro -
Januari - December 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av 
ordinarie arbetstid 

Förändringsperspektiv 

2014 

10 389 

0 

136 

0 

2014 

1,9 

1,9 

2013 

10 999 

145 

104 

0 

2013 

2,8 

2,8 

6,90 

7 

2012 

11 599 

124 

0 

0 

2012 

2,2 

2,2 

Länsbiblioteket bidrar t ill målet Kultur skapar regional utveckling genom att 
arbeta för att kommunbiblioteken stärks och utvecklas. Genom KUB
projektet har länsbiblioteket til lägnat sig ett nytt arbetssätt som bättre stöder 
utveckling. 

Ett annat sätt att bidra till regional utveckling är länsbibliotekets årliga 
medverkan med egen monter på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. 
Där ges kulturarbetare möjlighet att framträda och Dalarna visar upp sig på 
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ett positivt sätt. I år förnyades monterns utseende samtidigt som 
programverksamheten utökades. Länets kommunbibliotek inbjöds att 
presentera utvecklingsprojekt i montern. Vi samarbetade också med Dala
Demokraten och Werner Aspenström-sällskapet, vilket gjorde att vi kunde 
erbjuda flera programpunkter. 2014 hade mässan 97 000 besökare under 4 
dagar. Montern hade nära 500 besökare till själva programpunkterna, men 
många fler än så besökte montern. Vi ser goda möjligheter till framtida 
samarbete med fler aktörer om bokmässan. 

Länsbiblioteket har under året tillsammans med landstingets IT-avdelning 
undersökt möjligheten att ingå i landstingets IT och telefoni. 
Begränsningarna i den IT-miljö som landstinget erbjuder medför dock 
allvarliga hinder för länsbiblioteket att utföra sitt uppdrag, varför projektet 
avslutas och länsbiblioteket stannar kvar i Falu kommuns nätverk och 
telefoni. Detta är problematiskt och ineffektivt. Det bästa vore att landstinget 
kunde erbjuda länsbiblioteket relevanta tjänster utan onödiga begränsningar 
inom IT-området. 

Framtiden 
Regional digital agenda. 
I Dalarna ansvarar Länsstyrelsen och Region Dalarna för agendan som har 
arbetats fram under hösten. Den behandlar följande perspektiv: 
Bredbandsutbyggnad; digitalt innanförskap - digital delaktighet; E
förvaltning; eHälsa; e-företagande; skola och utbildning. Bibliotek, 
folkhögskolor och övrig folkbildning berörs av perspektivet digitalt 
innanförskap och fortsatt arbete med frågan. 
Läsfrämjande och litteratur 
Länsbiblioteket behöver driva frågor om läsfrämjande på en strategisk nivå 
de närmaste åren. Det handlar om stöd till bibliotekens metodutveckling för 
att bättre nå barn och unga, länsinvånare med annat modersmål än 
svenska, med läsnedsättning och ovana läsare. Litteratur som konstform är 
ett område där våra insatser behöver utvecklas i dialog med andra. Allt 
detta förutsätter samverkan med många aktörer i samhället: folkbildning, 
författare, föreningsliv. 
Mångspråkig medieförsörjning 
Sverige kommer att ta emot många flyktingar de närmaste åren. Många 
kommer till vårt län. Samtidigt ökar antalet personer bosatta i Dalarna som 
är utrikes födda. 
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Detta kommer att ställa ökade krav på tillgången till medier på andra språk 
än svenska och bibliotekslagen pekar ut detta som ett prioriterat område: 
"biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna 
samt personer med annat modersmål än svenska". Detta är en 
utvecklingsfråga för biblioteken i länet. 

Maria Törnfeldt 
Verksamhetschef 
Länsbibliotek Dalarna 

Enheten för Scen dans konst 

Sammanfattning och viktiga händelser under året 
Den gemensamma budgeten för konsulenterna har inneburit en samsyn av 
projekt och arbetsinsatser. Enheten Scen Dans Konst fortsätter sitt 
strategiska arbete att låta utvecklingsprojektens mål gå samman och gynna 
regionala samarbeten och kommunkontakter och med detta bygga upp ett 
varaktigt arbete tillsammans med de andra landstingsstödda institutionerna 
och organisationerna. Förutom arbetet inom det egna länet arbetar enheten 
också för att bygga ett starkt nätverk både nationellt och internationellt. 

Måluppfyllelse 

Enheten Scen Dans Konst har under 2014: 

Fördjupat arbete genom pilotkommuner i utvecklingsprojekten, genomfört 
arrangörsutveckling bl a genom Kultur på hemmaplan och Teaterslingan. 
Förmedlat turneverksamhet till hela länet, bl a genom Kulturkatalogen och 
arbetat strategiskt med kulturaktiviteter för barn och unga tillsammans med 
landstingsstödda kulturverksamheter, kommuner och skolor och ideella 
aktörer i länet. 

Medborgarperspektivet 
Arrangörsutvecklingen är ett viktigt arbete både inom scenkonsten och inom 
dansområdet. Ett exempel är utvecklingsprojektet Kultur på hemmaplan 
som sker i samarbete med Riksteatern Dalarna och Dalateatern. 
Teaterslingan riktar sig till finsktalande publik och ett nätverk börjar ta form 
tillsammans med förvaltningskommunen Borlänge och 
Gävleborgsnätverket. 
I arbetet för funktionsnedsatta sker ett samarbete med Borlänge kommun 
och Revyresan. För att inspirera till kulturell mångfald har Scen Dans Konst 
samarbetat med Yoko mångkulturförening där enheten samarbetat kring en 
workshop för barn och unga vid föreningens kulturdag i Lilltorpet i Falun. En 
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Barnteaterfestival arrangerades i samarbete med kulturföreningen Paraden i 
Leksand. 
Utvecklingsprojektet Kultur hjärta Skola arbetar med att ge barn och unga 
reellt inflytande inom kulturen. Följande sju kommuner har infört 
Elevkulturombud (EKO): Avesta, Hedemora, Borlänge, Falun, Mora, 
Leksand och Älvdalen. De preliminära uppgifterna säger att det nu finns ca 
60 Elevkulturombud i åldrarna åk 4 - 9. Orsa, Ludvika, Gagnef och 
Smedjebacken sägs vara på gång. 
I samarbete med Dalarnas Museum har totalt 39 EKO genomgått en 
utbildning med syfte att stärka ombuden i sitt uppdrag samt att svetsa 
samman dessa med sina kommunala samordnare. Kursstart för kursen, 
"Dramatik- från text till utforskande process" , om 7 ,5 poäng som skulle 
startat under året i samarbete med Högskolan Dalarna blev uppskjuten till 
hösten 2015. 
Projektet jobbar för att skapa nya strukturer för inflytande för barn och unga 
över kulturområdet i hela länet. Här testas metoder för att hitta fungerande 
arbetssätt där unga ges reellt inflytande att styra sitt kulturutbud och eget 
skapande. Projektet vill samtidigt utveckla och stärka det arbete som redan 
pågår inom skola och lärarutbildning. Kultur hjärta skola är ett samarbete 
mellan Riksteatern, Landstinget Dalarna och Riksteatern Dalarna. 

Verksamhetsperspektivet 

I det strategiska arbetet för enheten ingår att arbeta för gränsöverskridande 
möten mellan konstformerna. Bear and Natives är samlingsnamnet på det 
övergripande projektet som involverar flera mindre projekt, och är en 
långsiktig satsning på ett omfattande nordkalottssamarbete kring 
urbefolkningarna. Under året producerade Scen Dans Konst i samarbete 
med Rovdjurscentrum Orsa Grönklitt utställningen Ukaleq. övriga 
involverade i samarbetet är Idre sameby, Nationalmuseum i Köpenhamn, 
Kodiaq Corp Alaska och Grönland. Här korsades bl a konst, illustration, 
dräkter, jojk och dans. 

Ett annat gränsöverskridande projekt är samarbetet med Folkmusikens Hus 
sommarutställning - Det var en gång ett paradis- där frågor kring folkkonst 
och identitet i Dalarna granskas. Utställningen går på länsturne, bl a till 
Malung och Ludvika, som ett led i det långsiktiga målet att sträva efter 
öppenhet och rörlighet. 

Samarbetet mellan Scen Dans Konst, Statens konstråd och länets samtliga 
kommuner resulterade i permanenta konstutställningar i totalt 24 skolor. 
Verksamma konstnärer i regionen bjöds in för workshops och 
ämnesintegrerande verksamhet. 
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Arbetet med noder fortsätter och målet är att utveckla nya samarbetsformer 
mellan landstinget, kommunerna, skolorna och civilsamhället för att kunna 
skräddarsy arbetet utifrån varje enskilt projekts förutsättningar. Ett exempel 
på detta är att Älvdalens samtliga femteklassare bussats till 
grannkommunen Orsa och haft workshops tillsammans med 
yrkesverksamma konstnärer på Orsa Grafik. Detta ingår i Anoda 
Barnbildcenters strategiska arbete med noderna. 
Ett annat exempel var när dansen mötte musiken i ett specialkoreograferat 
verk under Vinterfest. I samband med besöket höll koreograf och dansare 
en workshop med estetelever i Mora, Orsas andra grannkommun. I arbetet 
ingår förutom att skapa arbetstillfällen för verksamma konstnärer i länet 
även att erbjuda möten mellan elever och publik och professionella utövare 
som gästar regionen. Anoda Barnbildcenter är ett samarbete mellan de fem 
pilotkommunerna/noderna (Avesta, Smedjebacken,Borlänge, Rättvik, Orsa) 
Avesta Art och Film i Dalarna. 
Två pilotresidens under utvecklingsprojektet Anoda Dans har genomförts i 
Hedemora och Borlänge. I samarbete med Gävleborg genomfördes ett 
pedagogläger under sommaren. Tillsammans med Meken i Smedjebacken, 
Kulturskolan i Västerbergslagen och Musik i Dalarnas musikteaterprojekt 
för, med och av barn, har arbetet inletts för en utställning och 
dansföreställning kring konstnären Johan Ahlbäck. 

Verksamhetens omfattning och innehåll 
Enheten arbetar med att få fram ett hållbart system för att ta in korrekta 
statistiksiffror, där bokning och rapportering behöver sammankopplas samt 
att siffrorna för publikantal ytterligare behöver säkerhetsställas. 
Statistikuppgifterna rör förmedlade föreställningar och workshops från 
kommunerna, där uppgifter som rör Musik i Dalarna, Dalateatern och 
Riksteatern ibland kan förekomma. Konsulenterna får då sortera bort dem 
för att det ska bli korrekt, vilket gör att risken är stor för fel i hanteringen. 

Antalet subventionerade workshops och föreställningar för dans är lägre för 
2014 jämfört med 2013, i och med att 2013 innehöll en riktad satsning på 
"Dansa matematik" samt att den sceniska folkdansföreställningen "Karmer 
kring blå" producerades och turnerade i Dalarna. 

Nickeltal 2014 2013 2012 
Antal kommuner där aktiviteter 15 
bedrivits 
Antal kommuner där aktiviteter för 15 
barn- och ungdom bedrivits 

Statistiken inte Subventionerade föreställningar 
barn och unga jämförbar 

Teaterföreställningar 79 71 
Publik 5639 5 915 
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Nlckeltal 2014 2013 2012 
Dansföreställningar 17 24 
Dans workshop 30 51 
Publik 2455 4152 

Inköpta konstverk konstnärlig 421 441 421 
utsmyckning 
Inköpta konstverk nya vårdblocket 242 

Tabell: Inköpta konstverk ~er teknik 
~eknii<·------------------ -·-·2014------1201:1-1- 2012-r 2011 J-2010 1 · 2009--1 

t • ••••···· ····--=~ ~- ••• j~i<~-N -T~~·~-~,~N] ___ =---]~~=- -----------l__~~---:-J 
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Totalt 1 421T 242 I 441 I 421 1 453 I 372 i 422 I ····- ·-. '- - . --··- ---·-------------· . . .. -···· ---- ···-· - ... ______ l_ ___________________________ ·-------

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Enheten Scen Dans Konst har under året burit kostnaderna för en 
medarbetare som är i annan verksamhet. Enheten har förutom 1 
enhetschef, 4 tillsvidareanställda konsulenter och en projektanställd 
konsulent som är 50% anställd på Scen Dans Konst och de andra 50% på 
Film i Dalarna. Konstarkivet har 1 tillsvidareanställd föreståndare och här 
påbörjades rekryteringen av ny konsthandläggare i slutet av året. På 
Mentalvårdsmuseet arbetar en föreståndare 100% och en assistent finns på 
75%. Timanställd personal tillkommer utifrån arbetsbehov. 
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Tabell: Resultaträkning Scen dans konst 

Resultaträkning 201412 2013 

(Tkr) Ack Utfall f Prognos Budget Resultat 

Intäkter 1 377 1 375 1 275 2 401 

Kostnader _74151 -7 610 -7 235 -7 938 

r .,, .. P"Sonalko,,nad" -::r -4 563 - -4 2291 -4 065 

Verksamhetens resultat -6 039 -6 235 -5 960 -5 537 

Lanstingsbidrag 5 9101 5 810 5 810 5 665 

Over-/underskott -229 -425 -150 128 

Investeri ng 2014 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget 

A01 Arets investering ~ -7 364 -7 400 -7 400 

Tabell: Bokslutsrapport personal 2014 Scen Dans Konst samt Mentalvårdsmuseet 
31 December 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 8,25 7,50 7,05 

Antal anställda 9 8 8 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Januari - December 2014 2013 2012 

Arbetad tid timmar, anställda 14 884 14 087 12 922 

- varav timanställda 2 627 2 242 1 825 

- varav mertid/övertid samtlig 
202 288 278 personal 

- varav arbete under 
0 0 0 jour/beredskap läkare 

Sjukfrånvaro - 2014 2013 2012 Januari - December 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
1, 1 2,5 7,6 

% av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av 1, 1 1,0 0,8 
ordinarie arbetstid 

Förändringsperspektiv 

Samarbetet med Landstingsfastigheter har inneburit att til lsammans ta fram 
riktlinjer för 1 %-regeln, gällande utsmyckning och offentlig konst. Detta har 
positiva följder på hela arbetsprocessen vid ombyggnation och nybygge 
inom landstinget. 
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Framtiden 
De tre utvecklingsprojekten Anoda Barnbildcenter, Anoda Dans och Kultur 
hjärta skola går in på sina tredje och sista år. Fokus kommer ligga på att 
implementera arbetssätt och lärdomar i den ordinarie löpande 
verksamheten. Ett nytt utvecklingsprojekt, Kulturjouren, har beviljats medel 
från Kulturrådet och drivs av Folkets Hus och Parker tillsammans med 
enheten Scen Dans Konst, Dalateatern och ABF Dalarna Gävleborg. Det 
riktar sig till unga människor på den egna fritiden. Konstarkivet kommer 
genomgå visst förändringsarbete då ny handläggare rekryteras och 
införandet av 1 %-regeln ger möjlighet till tätare samarbete med 
landstingsfastigheter. Ett nytt arkivsystem är också planerat. 

Anneli Strömberg 
Verksamhetschef 
Enheten Scen Dans Konst 

Mentalvårdsmuseet med utställningsfilial Gruvhospitalet 

Verksamhetens besöksantal 
Mentalvårdsmuseet besöktes under året av 4 150 personer. Alla besökare 
guidas personligen, 262 guidade visningar utfördes. Gruvhospitalets 
besöksantal redovisas nedan separat. 

Medborgarperspektivet 
AT-läkare, PTP-psykologer och studenter från vårdhögskolan besöker 
Mentalvårdsmuseet och får anpassade visningar för sina studier. YH
utbildningar till skötare är en grupp som ökar och kommer från hela 
Mellansverige. 

Mentalvårdsmuseet fungerar ofta "lots" för amatörforskare och vid frågor 
från 

allmänheten. Museet hjälper ofta till och hänvisar till relevanta instanser och 
arkiv. 

Årligen får psykiatriska kliniken och Mentalvårdsmuseet förfrågningar om 
journalläsning. Efter det formella godkännandet har museet hjälpt många 
anhöriga, ofta andra och tredje generationen, att "tolka" journalen och få 
förståelse för det psykiatrihistoriska sammanhanget. 

Flera författare till romaner och populärvetenskapliga böcker har vänt sig till 
Mvm med sakfrågor och efterfrågar till exempel fotografier till läroböcker. 
Journalister har under året vid flertal tillfällen efterfrågat material från 
museets arkiv. 
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Intresset för "övergivna platser" har visat sig i många förfrågningar till 
museet angående Fasta paviljongens öde. 

Barn- och unga 
Alla Klockarskolans 9:e klasser i Säter besökte Mentalvårdsmuseet i maj 
månad. Fri entre för alla årskurs 9 i länet har gällt under året. 

Museet medverkar i nätverket Ung Kultur Dalarna och bidrar vid 
Kulturdagarna där våra verksamheter presenteras. Vid vårens Kulturdag var 
museets bidrag en föreläsning av professor Gunnar Broberg Oönskade i 
folkhemmet. Vid Falu Gruva görs under skolloven anpassade 
"familjevisningar" av Gruvhospitalet, där medicinhistoria berättat för barn 
står i fokus. 

Verksamhetsperspektivet 
Museet registreringssystem har under året utretts, dock utan att beslut 
fattats. I avvaktan av val av system för digital registrering sker arbete med 
föremålsvård. Arkivrum ställs i ordning, förflyttning av föremål från vinden till 
Arkivhuset görs. Rengöring och fotografering av föremålen är tidskrävande 
uppgifter som påbörjats. Genomgång av textilierna påbörjades 2013 och 
merparten är nu överflyttade till det nya textilrummet och förpackning pågår. 

Arbetet med att ta fram en ny hemsida påbörjades 2013. Sedan april månad 
2014 är den nya hemsidan färdig (www.mentalvardsmuseet.se). 

En medarbetare på Mentalvårdsmuseet har under året gått FOKUS
utbildningen. Utbildningen är ett projekt som syftar att utbilda museipersonal 
i frågor rörande funktionshinder och kulturarv. Syftet är också att skapa ett 
nätverk av museianställda som på lång sikt verkar för att funktionshinder
aspekten blir en självklar del i mångfaldsarbetet i museers verksamhet. 

Mångfald/jämställdhet/tillgänglighet 
Många av museets besökare är unga vuxna under utbildning inom vård- och 
omsorg, av dessa har ett antal invandrarbakgrund. Många av museets 
besökare är museiovana. Museets strävar efter att utställningstexter ska 
vara lättlästa.Hörslinga och högtalare har installerats under året, det är en 
fördel för både besökare och sparar även på personalens röster. 

Viktiga händelser under 2014 
Under vintern görs förberedelser för att inrätta ett Arkivhus invid 
Mentalvårdsmuseet. Flera rum tas i anspråk och inreds med 
förvaringsmöbler. 
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I april hölls en föreläsning för allmänheten av Örjan Hamrin övergivna 
platser i Bergs/agen. Föreläsningen ägde rum i Konstpaviljongen, en 
sjukvårdspaviljong som mestadels står tom. övergivna hus och platser har 
stort intresse bland allmänhet och media. 

I maj hade Mvm en Park- och Trädgårdsdag i samarrangemang med Södra 
Dalarnas Lokalhistoriska Sällskap. Parken uppmärksammades med en 
tipspromenad och Frostbrunnssextetten spelade i rastpaviljongen. 
Landskapsarkitekt Inger Berglund föreläste om Trädgårdar i Dalarna- till 
nytta och nöje genom tre sekel. Ett inslag om Park- och Trädgårdsdagen 
sändes i direktsändning i Radio Dalarna. 

I juni deltog Mvm i en heldagskonferens med Kommunal Stockholm. Museet 
bidrog med en föreläsning om skötaryrkets historik. 

I samband med Säters kommuns Historiska vecka i augusti, hade museet 
en heldag med program. Dagen innehöll historisk vandring på området och 
öppet hus på Mvm. Första världskrigets utbrott uppmärksammades med två 
föreläsningar. Högskolelektor Lars Båtefalk föreläste om kriget och läget i 
landet och internationellt. Marie Lennestig belyste krigets konsekvenser för 
Säters sjukhus. 

Möten med Minnen som initierats av Alzheimerfonden har vid sex tillfällen 
arrangerats på Mvm under året. Deltagarna har sett på och samtalat om 
konsten som finns på museet och även utställning i Konstpaviljongen. I 
anslutning till träffarna har workshops i form av måleri ägt rum. Hela 
konceptet har slagit väl ut och varit uppskattat av deltagarna. Samarbete 
har förts med kvalitetsinspiratörer inom Borlänge kommun och 
demenssjuksköterska från Avesta kommun. 

Nätverksbyggande och samarbete 
Kontakt med Nationalmuseet resulterade i att Mentalvårdsmuseet nu ingår i 
projektet Möten med Minnen. Projektet samarbetar bl.a. med 
Alzheimerförbundet. 

I samarbete med Södra Dalarnas Lokalhistoriska Sällskap arrangerades en 
Park- och Trädgårdsdag i Säter. Ett nätverk för medicinhistoriska museer 
och föreningar har tagit form. Museet har kontakt främst med Göteborgs 
Medicinhistoriska museum och Uppsala Medicinhistoriska museum. De har 
varit oss behjälpliga vad gäller föremålshantering. Båda museerna arbetar 
också aktivt med psykiatrihistoria. 

Framtiden 

Museets rullstolshiss är inte pålitlig, Landstingsfastigheter har presenterat 
en ritning till en ramp. Byggandet är dock ännu inte finansierat. 
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Material finns till en konstpublikation, kontakt ska tas med 
samarbetspartner. Teckningar utgör den största enskilda delen i museets 
konstsamling. 

Under året har kontakter tagits med möjliga flera intressenter av 
Konstpaviljongen . Dessa kan komma att i framtiden ha verksamhet i huset, 
delar av året. 

Gruvhospitalet utställningsfilial vid Gruvmuseum Falu Gruva. 
Antalet besökare på Gruvmuseet där Gruvhospitalet ingår, var 47 000. 

När Gruvmuseet är öppet under sommarsäsongen kan Gruvhospitalet 

besökas, vinterhalvåret gäller att visningar är guidade. 

Anpassade guidade "familjevisningar" av Gruvhospitalet har gjorts under 
februari- och höstloven, där medicinhistoria berättat för barn stått i fokus. 
Guidade visningar av utställningen har gjorts för sjukvårdspersonal och 
studenter under utbildning, folkhögskoleelever, pensionärsorganisationer 
och föreningar. 

Gruvhospitalet medverkar som Landstinget Dalarnas representant i VÄX. 

VÄX uppgift är att bereda och samordna insatser som initieras av 
Värdsarvsrådet. 

Som ett led i att utveckla/fördjupa utställningen Gruvhospitalet finns 
Gruvhospitalet med i arbetet med att ta fram kunskapsunderlag till 
utställningsprojektet Nya Gruvmuseum (Katapultkontoret). Första etappen 
ska vara färdigt sommar 2015. 

Ekonomiskt perspektiv 

Resultaträkning 201412 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 189 11 0 110 143 
--

-1 8601 Kostnader -1 987 -1 860 -1 721 

varav 12ersonalkostnader -1 300 -1 199 -1 199 -1 11 9 

Verksamhetens resultat -1 798 -1 750 -1 750 -1 578 

Lanstingsbidrag 1 750 1 750 1 750 1 700 

Över-/underskott -48 0 0 122 

Mentalvårdsmuseets underskott kan främst hänföras till utökat arbete med 
föremålsvård. 
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Kultur- och bildningskansliet 

Sammanfattning och viktiga händelser under året 
Kultur- och bildningskansliets övergripande arbete kan på många sätt 
hänföras till arbetet med den pågående regionala kulturplanen 2013-15 och 
den igångsatta processen med att ta fram en regional kultur- och 
bildningsplan 2016-18. Kansliets strateger har ett övergripande ansvar att 
planera och genomföra de processerna. Samverkansstrategen har att 
särskilt arbeta med planerna, tillsammans med de övriga strategerna och de 
har alla nätverk inom sina särskilda områden, både internt och externt. 
Ledningsgruppen och staben bidrar till att hitta en gemensam väg för kultur 
och bildning och samarbetet utvecklas ständigt i mötet med verksamheter, 
föreningsliv, studieförbund, kommuner och kulturskapare. Projekt av olika 
slag är igång inom hela förvaltningen och nytt för 2014 är att det finns en 
särskild strateg, vars uppgift är att stödja verksamheterna att söka medel, 
samt hantera och handlägga projektansökningar till Kultur och bildning. 
En närmare samverkan mellan Region Dalarna, L T Dalarna och Kultur och 
bildning håller på att utvecklas för att stärka de insatser som görs för och 
med barn och unga i länet. Barn och unga är ett prioriterat område och det 
har också stärkts genom att kansliet har en strateg som särskilt arbetar med 
målet "Kultur på barns och ungas villkor", med projekt och i samverkan. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen för kansliet är god. Verksamhetsmålet för kansliet har under 
året varit att upplevas som ett gott stöd av politiker och verksamheter och 
att detta skulle utvärderas genom enkät/intervju. Under januari 2015 
skickades en enkät ut till alla verksamhetschefer och till ledamöter och 
ersättare i nämnden. Svarsammanställningen visar att staben/kansliet lever 
upp till de framgångsfaktorer som ställts. Två utvecklingsområden finns; 
tillgänglighet och omvärldsbevakning. 

Medborgarperspektivet 

Till Inblick i januari 2014 planerade och producerade kansliet KULTUREN, 
en bilaga på 32 sidor, som på ett djupdykande sätt presenterade 
Landstinget Dalarnas egen kulturverksamhet, kulturstiftelserna (Dalarnas 
museum, Musik i Dalarna och Dalateatern) samt övriga verksamheter som 
ingår i samverkansmodellen/Kulturplanen (Avesta Art, Dalarnas 
Hemslöjdsförbund, Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas Folkrörelsearkiv och 
Folkmusikens Hus). KULTUREN nådde 140 000 hushåll i länet och en 
överupplaga har delats ut i olika sammanhang under året. 
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Kansliet handlägger och bereder de bidrag som ges, både som 
verksamhetsstöd till ideella, ideburna organisation, politiska 
ungdomsförbund och studieförbund, samt det, för 2014, nyinrättade 
projektutvecklingsstödet. Kansliet har även ansvarat för beredningen av 
Kulturpris och stipendier inför den politiska gruppen. 

Kansliet har gjort en inventering på vilket sätt verksamheterna i 
förvaltningen genomför aktiviteter med bäring på miljömålet hållbar 
konsumtion. Resultatet visade på en stor bredd av utåtriktade aktiviteter och 
planen är att vidga perspektivet så att allt som görs ska väga in miljö och 
hållbar utveckling. Det finns en stor potential i detta och det kommer att 
kunna bidra till målet om förbättrad folkhälsa och en ökad miljömedvetenhet. 

Under året har nyhetsbrev för området barn och unga distribuerats digitalt. 
Till 2015 kommer ett nyhetsbrev övergripande för Kultur- och bildning att 
publiceras, som bl a syftar till att informera om hur arbetet med Kultur- och 
bildningsplanen framskrider. 

Dalatrafik har lämnat en redovisning för nyttjandet av Kulturbussen 2014. 
Statistiken visar att 96 828 resor skedde under 2014 och att alla kommuner 
har använt sig av möjligheten att nyttja kulturbussen för elever i förskola och 
grundskola. Det är en ökning med 15 271 resor från föregående år. 
Borlänge, Falun och Mora är överrepresenterade i nyttjandet mot det antal 
som fanns i respektive kommun vid årsskiftet. De som nyttjar bussen minst 
är Avesta och Smedjebacken. 

Avesta 

Borlänge 

Falun 

Gagnef 

Hedemora 

Leksand 

Ludvika 

Malung-Sälen 

Mora 

Orsa 

Rättvik 

Smedjebacken 

Säter 

Vansbro 

Älvdalen 

0,02 
4,82 
3,24 
0,36 
0,11 
0,32 
0,98 
0,16 
2,26 
1,12 
1,18 
0,03 
1,13 
0,26 
0,12 

• Beräkningen visar ett genomanllt J..V antalet reeor 
(0.15 år) som bor I respektive tommun Sfallstik'elt 
Individnivå och visar Inte I vilke.IJ uiltrtcklWtgk 
bam I kommunen 
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Tabell 1. Antalet resor med Kulturbussen i relation till i kommunen antal boende barn*. Resultatet är beräknat i 
förhållande till befolkningsmängden 0-1 5 år i kommunerna. 
Tex. Borlänge reser ett barn nästan fem gånger 2014. 

Antal resor per barn boende i kommunen 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

1,00 
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Utifrån Kulturplanen 2013-2015 har överenskommelser tecknats med 
följande kommuner i Dalarna: Avesta, Falun, Gagnef, Leksand , Orsa, 
Malung-Sälen och Rättvik. 

Utifrån Siljanskommunernas gemensamma vilja att tillsammans med 
landstinget samverka kring kulturarvet, har en arbetsgrupp bildats med syfte 
att undersöka hur samverkan kan förbättras mellan kommunerna, Dalarnas 
museum, Länsstyrelsen i Dalarna, Dalarnas hembygdsförbund och 
Landstinget Dalarna. 

Utifrån kulturplanens överenskommelser har förvaltningen på olika sätt varit 
delaktiga i planeringsarbetet kring Borlänges satsning på El Sistema - kör 
och orkesterverksamhet som integrationsverktyg. El Sistema är igång sedan 
hösten 2014. Siljanskommunernas önskemål om gemensam satsning kring 
kulturarvet resulterade i en ansökan till Kulturrådet om att utgå från 
Timmerhuskulturen. Den avslogs, men arbetet kommer att fortsätta och sju 
kommuner samarbetar kring detta. 

Arbetet har inletts med att ta fram den nya Kultur och bildningsplanen för 
perioden 2016-2018. Verksamheterna och kommunerna har informerats om 
det påbörjade arbetet. För bildningsdelen har Dalarnas bildningsförbund 
tillsammans med Landstinget bildat en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta 
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fram vision och mål. Den nya planen beslutas på landstingsfullmäktigemötet 
den 23-24 november 2015. 

Ett utvecklingsarbete för förbättrad samverkan kring ett av kulturplanens 
prioriterade mål, Kultur på barns och ungas villkor har pågått under året. 
Syftet är att stärka samverkan mellan alla kulturverksamheter i 
samverkansmodellen i frågan om kultur på barns och ungas villkor. I början 
av året presenterades en kartläggning av Ung Kultur Dalarnas roll, behov 
och utvecklingsriktning i relation till nya samverkansmodellen. I augusti 
bjöds alla kulturverksamheter inom samverkansmodellen in till en 
processdag för barns och ungas kultur. Dagen resulterade bland annat i att 
en arbetsgrupp bestående av chefer från kulturverksamheterna tillsattes. De 
har i uppdrag att lägga fram ett förslag till organisation av det fortsatta 
utvecklingsarbetet inom barn- och unga området. 
En konferens om strategier för barns och ungas kultur har arrangerats av 
kansliet. I programmet medverkade Kulturrådet, Region Kalmar med 
projektet skola & kultur och Moderna Museet. 

Utvecklingsstrategen för barn och unga har under året ingått i en 
referensgrupp i Region Dalarnas arbete med att ta fram en strategi för att 
Dalarna ska bli Sveriges bästa ungdomsregion. En närmare samverkan 
mellan Region Dalarna och L T Dalarna, Kultur och bildning håller på att 
utvecklas för att stärka de insatser som görs för och med barn och unga i 
länet. 

Medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv 

Tabell: Resultaträkning Kultur- och bildningskansliet 

Resultaträkning 2014 12 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 1 318 872 810 6 898 

!Kostnader -8 831 -8 348 -8 676 -13 189 

t var.w ""sona/ko,,nad" -6 294 -6103 -6 203 -4 437 

Verksamhetens resultat -7 513 -7 476 -7 866 l __ -_6 292 

Lanstingsbidrag 7 8701 7 870 7 870 7 496 

Över-/ underskott 357 394 4 1 204 
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För året redovisas ett överskott för kansli och stab. Resultatet fördelas enligt 
nedanstående tabell. 

(Tkr) Resultat 2014 Resultat 2013 
Kansli och stab -660 535 
Nämnden 80 95 
Fristadsförfattare 229 0 
Oförutsett 500 464 
Resultat 357 1094 

En del av underskottet vid kansli/stab kan hänföras till att vissa kostnader 
gällande hela förvaltningen tagits i sin helhet vid kansliet. På grund av 
organisationsproblem inom landstinget Dalarna läggs dessutom felaktiga IT
kostnader ut från central förvaltning för t ex datorer som inte längre kostar 
något enligt hyr-PC modellen. För att skolorna inte ska drabbas av dessa 
kostnader har kansliet tagit dem. På grund av sjukdom köptes också 
tjänster in för att kunna säkerställa att nämndsekreterarfunktionen 
fungerade under sjukdom. 

Under 2014 fanns 10 anställda, administratörer inom ekonomi, nämnd och 
personal samt strateger för samverkan, kommunikation, projektutveckling, 
barn och unga samt KKN. Personalen kompetensutvecklar sig kontinuerligt 
och här finns bl a kompetens inom projektledning samt processledare med 
utbildning inom Medskapande ledarskap (Art of hosting) och Riksteaterns 
utbildning Processledarskap ungas inflytande. 
Medarbetarsamtal har genomförts med alla medarbetare och individuella 
mål har tagits fram för var och en. 
Som ett led i förvaltningens interna kommunikation samlades medarbetare 
och chefer i Kultur och bildnings verksamheter i Magasinet den 11 april. Det 
var andra gången som all personal internt tillsammans med de 
verksamheter landstinget stödjer och som ingår i Kultursamverkans
modellen samlades, nära 270 deltagare. Syftet med dagen var att skapa 
samhörighet och inspiration. Genom att alla möts på samma plats 
underlättas samarbete och stimuleras utveckling av verksamheten genom 
kunskap om varandras verksamheter. 
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Tabell: Bokslutsrapport personal 2014 Kultur- och bildningskans liet 

31 December 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 9,05 5,55 6,10 

Antal anställda 10 7 8 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Januari - December 2014 2013 2012 

Arbetad tid timmar, anställda 13 899 8 832 9 776 

- varav timanställda 40 110 376 

- varav mertid/övertid samtlig 
78 4 151 personal 

Sjukfrånvaro -
2014 2013 2012 Januari - December 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
4,9 15,8 2,9 % av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av 2,1 1,3 1,4 
ordinarie arbetstid 

Sjukfrånvaron för året är något hög främst beroende på ej arbetsrelaterad 
långtidssjukfrånvaro i början av året. 

Förändringsperspektiv 

En kartläggning har gjorts om verksamhetens behov av digitala 
arbetsverktyg för hela förvaltningen. Arbetet med att skapa en gemensam 
IT-plattform för kommunikation och samverkan fortsätter under 2015, då vi 
inte lyckats få gehör för några förändringar under 2014. 

Tre nya ansökningar skickades in till Kulturrådet under året, varav en 
beviljades. Förstudien "Nationell infrastruktur för design och arkitektur", 
syftar till att se på arkitektur och design ur ett kulturperspektiv, om och i så 
fall hur, det skulle kunna ingå bland samverkansmodellens övriga 
konstområden . Landstinget Dalarna har varit projektägare och studien 
genomfördes i samarbete med Västernorrlands och Örebro län samt 
Svensk Form. Mats Svegfors har varit utredare och rapporten kommer att 
släppas i början av 2015. 

Landstinget Dalarna deltar i två externa projekt med finansiering och tid: 
MFD Musik/Film/Dataspel, som syftar till att utveckla kreativa hus för stärka 
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de branscherna gemensamt. Projektägare är Falun/Borlänge med stöd från 
Region Dalarna. 
Innovativ upplevelseproduktion - ett samarbete mellan Region Dalarna och 
Högskolan Dalarna. Projekten löper över två år. 

Framtiden 
Kultur och bildningskansli har hittat sin form och bidrar på många sätt till att 
stödja hela förvaltningens utveckling. Det blir allt viktigare att hitta extern 
finansiering för att kunna vidareutveckla verksamheterna. Kultur och 
bildning är generellt bra på att söka projektmedel. Utvecklingsmedlen från 
Kulturrådet har minskat drastiskt inför 2015 och det är angeläget att fånga 
upp och ta vara på det som kommit ut av de projekt som avslutas 2015, så 
att det kan implementeras i verksamheterna på längre sikt. 

Under 2014 upphandlades ett webbaserat system för administration och 
utdata av elektroniska ansökningshandlingar. I första hand är systemet 
avsett att användas för ansökningar till Bröderna Molanders, projektstöd, 
kulturstipendier, ideella ideburna organisationer, studieförbund och politiska 
ungdomsförbund. Systemet är tänkt att avlasta och förenkla den 
administrativa hanteringen av bidragsansökningar hos Kultur- och 
bildningskansliet som under ett år kan uppgå till ca 700-800 stycken totalt 
sett. I en framtid kan databasen användas även till andra 
ansökningar/anmälningar samt av andra enheter inom landstinget Dalarna. 

Studieförbund och ideella, ideburna organisationer samt 
politiska ungdomsförbund 
Stödet till studieförbund och till de ideella, ideburna organisationerna 
redovisar ett överskott vid årets slut. Dels beroende på ett överskott för 
beredningens arbete men också för att utrymmet för Folkrörelseforum inte 
nyttjades. En förening har inte rekvirerat beslutat bidrag pga vilande 
verksamhet under året. De medel som återfanns under kostnadsställe för 
politiska ungdomsförbund, då inte alla partier har ungdomsförbund, 
användes tillfälligt under 2014 till projektstöd enligt beslut under oktober i 
Kultur- och bildningsnämnden. 

Inför 2014 förändrades riktlinjerna för alla tre områden och delar av 
studieförbundens tidigare utvecklingsstöd överfördes till projektbidrag. 
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Tabell: Resultaträkning studieförbund, och ideella ideburna organisationer samt politiska 
ungd~bund 

Resultaträkning 2014 12 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter ol 01 oI 0 

Kostnader -14 563 1 -14 746 -14 749 -16 654 

varav g_ersonalkos tnader -43 -80 

~ 
-43 

Verksamhetens resultat -14 563 -14 746 -16 654 -14 

Lanstingsbidrag 14 749 14 920 14 749 16 820 

Över-/underskott 186 174 0 166 

Interkommunal ersättning 
Under området interkommunal ersättning återfinns bl a bidraget till de fyra 
rörelseägda folkhögskolorna (Leksand, Västanvik, Sjövik och Brunnsviks 
folkhögskolor) i länet samt interkommunal ersättning mellan länet för 
folkhögskolorna. 

Kansliet har representanter i SKL's nätverk som vänder sig t ill de som på 
tjänstemannasidan har ett strategiskt och övergripande ansvar för 
folkhögskolornas styrning, uppföljning och finansiering m m. 

Den interkommunala ersättningen mellan länen gick i ett mindre underskott 
då fler personer från Dalarna studerade vid skolor utanför länet än vad 
personer från andra län studerade vid våra skolor. 

Tabell : Resultaträkning interkommunal ersättning 

Resultaträkning 2014 12 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 920 1 160 11601 1 070 

Kostnader -6 501 -6 690 -6 690 -6 503 

varav g_ersonalkostnader 0 0 0 0 

Verksamhetens resultat -5 581 -5 530 -5 530 -5 432 

Lanst ingsbidrag 5 530 5 530 5 530 5 414 

Över-/underskott -51 0 0 -18 
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Stiftelser och bidrag 
Här återfinns de kulturverksamheter, som är stiftelser eller föreningar och 
som alltså inte är Landstingets egna enheter, såsom Musik i Dalarna, 
Dalarnas museum, Dalateatern, Arkivcentrum m fl. 

Området stiftelser och bidrag visar ett överskott för året, i sin helhet 
beroende på att utvecklingsmedlen om 1,2 mkr inte nyttjades fullt ut. 

Tabell : Resultaträkning Stiftelser och bidrag 

Resultaträkning 2014 12 2013 

(Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 28 908 28 908 28 898 28 514 

Kostnader -91 080 -90 883 -91 344 -86 860 

varav g_ersonalkostnader -11 -10 0 -43 

Verksamhetens resultat -62 172 -61 975 -62 446 -58 345 

I Lanstingsbidrag 62 446 62 275 62 446 59 005 

Över-/underskott 274 300 0 660 1 

Projektbidrag 
För första gången genomfördes 2014 projektutlysning för utvecklingsprojekt 
för ideella, ideburna organisationer; kulturföreningar, studieförbund, 
folkrörelseföreningar, idrottsföreningar m fl. Utlysningssumman var 2,01 
miljoner kronor. Dessa utlystes vår och höst och resulterade i totalt 120 
ansökningar, fördelade på 75 ansökningar, under vårens och 54 under 
höstens utlysning. De sökande projekten gav tillsammans en god spridning 
gällande kultur och bildning, geografi, målgrupp, konstform, insatser 
gällande horisontella mål, såsom jämställdhet, mångfald etc. De flesta 
projekt hade barn/ungdom som prioriterad målgrupp. 20 projekt beviljades i 
vårens stöd omgång, varav tio är genomförda och slutrapporterade och fem 
löper över två kalenderår och redovisas 2015. Två projekt är slutförda och 
redovisning inväntas, tre projekt genomfördes aldrig av olika orsaker. Vid 
läsning av slutrapporter kan man se att projektmedlen gjort nytta och 
insatser har kunnat göras som inte sku lle gjorts annars. Det finns en 
långsiktig tanke hos projektägarna; projektmedlen sätter igång något som 
övergår i en annan verksamhet tex hos studieförbunden. 23 ansökningar 
beviljades medel under hösten. 
Inför höstens utlysning genomfördes två projektinformationstillfällen i 
Leksand och Avesta, dit totalt 45 personer sökte sig . 
Kansliet följer upp bevi ljade projekt via telefon, mejl eller besök. 
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Kulturpris/kulturstipendier 
Landstinget Dalarna utser varje år en kulturpristagare. En beredningsgrupp 
ur KBN utses för mandatperioden att ta fram och föreslå en kulturpristagare, 
utifrån fastställda kriterier. Landstinget Dalarnas kulturpris är på 100 000 
kronor. Arets pristagare var Anders Hanser, fotograf från Orsa. 
Stipendierna utdelas efter ansökan till personer som är bosatta inom länet, 
eller som själva eller genom sin kulturella verksamhet har anknytning till 
länet. 2014 har 37 personer ansökt om kulturstipendiet, varav 23 kvinnor 
och 14 män. Flest ansökningar har kommit inom de tre områden, 
uppräknade i fallande ordning: konst, musik och litteratur. 31 personer har 
sökt kulturstipendium för unga, varav 24 kvinnor och 7 män. Flest 
ansökningar kom in inom musikområdet. 
De två kulturstipendiaterna får 50 000 kronor vardera. Det fyra 
kulturstipendierna för unga är på 10 000 kronor vardera. Priser och 
stipendium delades ut vid Landstinget Dalarnas fullmäktigemöte den 24 
november i samband med fullmäktiges avtackningsmiddag i Lustgården, 
First Hotel Grand i Falun. 

Malin Lagergren 
Förvaltningschef 
Kultur- och bildningsförvaltningen 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Bt'l~ f J.3 a.., 
BESLUTSUNDER[AG 
Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-03-17 Sida 1 (3) 
Dnr LD15/0034 7 

Uppdnr 1020 

I 
Postadress 

Box 712 
791 29 Falun 

Fördelning av projektstöd våren 2015 

Ordförandens förslag 
1. Dalarnas Idrottsförbund -"Nya idrottsformer" tilldelas ett projektstöd 

om 100 000 kr. 
2. Falu Dramatiska teater -"Rymdhjärta" tilldelas ett projektstöd om 

70 000 kr. 
3. Falu Pride Kulturförening -"Regnbågstältet Camp" tilldelas ett 

projektstöd om 40 000 kr. 
4. Föreningen Peace and Love -"Action Academy Dalarna" tilldelas ett 

projektstöd om 75 000 kr. 
5. Galleri Se Konst -"Galleri Se konst" tilldelas ett projektstöd om 15 000 

kr. 
6. lbn Rushd studieförbundet Mitt Distrikt -"Öka muslimers delaktighet 

vid kulturella utbudet" tilldelas ett projektstöd om 90 000 kr. 
7. Ideella föreningen Glasverkstaden i Borlänge tilldelas ett projektstöd 

om 11 000 kr. 
8. Internationella förening - Dialogen -"Ett kulturarv från Gagnef till Van" 

tilldelas ett projektstöd om 40 000 kr. 
9. Karlfeldtföreningen -"Poetry and Peace" tilldelas ett projektstöd om 

20 000 kr. 
10. Korda Art productions-"lnternationella Dansresidens Matsesgården 

Stigsbo" tilldelas ett projektstöd om 100 000 kr. 
11. NBV Dalarna -"Pilotprojekt KWA YA" tilldelas ett projektstöd om 

100 000 kr. 
12. Popkollo Falun -"Popkollo Falun" tilldelas ett projektstöd om 60 000 

kr. 
13. RFSL Dalarna -"Newcomers group Dalarna" tilldelas ett projektstöd 

om 10 000 kr. 
14. Sensus studieförbund -"Amningskurs för blivande föräldrar i Dalarna" 

tilldelas ett projektstöd om 80 000 kr. 
15. Skankaloss kulturförening -"Gagnefs barn" tilldelas ett projektstöd om 

20 000 kr. 
16. Skådebanan i Dalarna -"Fortsättning mäklare för gränssnittet" tilldelas 

ett projektstöd om 100 000 kr. 
17. Stiftelsen Arkivbyggnaden i Smedjebacken -"Ung i Europa" tilldelas 

ett projektstöd om 40 000 kr. 

\ 
Besöksadress Kontakt 

Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 

, ... 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se 

Org.nr: 232100-0180 

I 
Handläggare 
Jensen-Holmstedt 
Theresia 

Theresia.Jensen@LtDalarna.se 
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18. Stiftelsen Stora Kopparberget -"Brorslotten" tilldelas ett projektstöd 
om 50 000 kr. 

19. Studiefrämjande Gävle-Dala Norr -"SeeMyArt Dalarna" tilldelas ett 
projektstöd om 40 000 kr. 

20. Studiefrämjandet Södra Dalarna-" Sänk tröskeln" tilldelas ett 
projektstöd om 75 000 kr. 

21. Studieförbundet Vuxenskolan -"Se människan i Säter" tilldelas ett 
projektstöd om 90 000 kr. 

22. Studieförbudet Vuxenskolan -"Summer Camp" tilldelas ett projektstöd 
om 60 000 kr 

23. Umis Förening -"Lyfta blicken" tilldelas ett projektstöd om 70 000 kr. 
24. Resterande projekt får avslag. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet är ej offentligt då det innefattar myndighetsutövning. 

Sammanfattning av ärendet 

Motivering: De beviljade ansökningarna uppfyller mycket väl projektstödets 
kriterier, har god genomförandepotential, stor utvecklingsambition, samt 
regional betydelse för kultur och bildning i länet. 

Till våren 2015 utlysning 150105-150202 inkom 50 ansökningar till en 
summa av 3 712 439 kr. 

23 ansökningar beviljas stöd till en summa av 1 356 000 kr. Den totala 
potten för projektstöd är 2 010 000 kr. För ansökningsperiod 2/2015 återstår 
654 000 kronor kr. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Lista över samtliga ansökningar 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Handläggaren för projektstöden ser till att dessa diarieförs och tittar på om 
ansökningarna uppfyller de grundläggande kriterierna. Ansökningarna 
bedöms både av genresakkunniga och en extern referensgrupp. 
Referensgruppen ska bestå av personer som inte själva kan tänkas söka 
stödet och inte vara jävig. Sakkunnigas och referensgruppens 
poängbedömningar förs in i en matris, med stor överskådlighet. Varje 
ansökan bedöms av minst två personer. Referensgruppen består av tre 
personer och, de genresakkunniga är 12 till antalet. Utifrån matrisen och 
föredragande av ansökningarna, lägger förvaltningschefen fram ett förslag 
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till Kultur och-bildningsnämnden som slutligen beslutar om vilka 
ansökningar som ska beviljas stöd. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö Juridik 
Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv är ej relevanta för ärendet. 

Likabehandling 

Likabehandling är centralt vid bedömning av projektstöden 

Barnperspektiv 

Sida 
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Barn och ungdomskonsekvens är centralt vid bedömning av projektstöden 

Folkhälsa 

Folkhälsa är centralt vid bedömning av projektstöden 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt§ 10 MBA äger rum den 13 mars 2015. 

Uppföljning 
Uppföljningen sker i årsredovisningen 



Sökande Projektnamn Poäng Rankin~ Sökt summa Förslag summ< 

1 Alevitföreningen Dalarna Kulturtraditioner - vi och ni tillsammans 28 10 100000 0 

2 Amatörteaterföreningen Scenkonstfestivalen 32,3 7 60000 
Hu mus Draken 0 

3 Bergslagsteatern Avesta Sessan 31 8 20000 

Prinsessbakelse 0 
4 Brottsofferjourernas Förstärkt Brotts 26 12 77400 

Regionråd i Dalarna offerstöd i Dalarna 0 
5 Carl och Karin Larssons Carl Larsson-gårdens barn 19,5 15 97900 0 

släktförening och ungdomssatsning 

6 Dalarnas Idrottsförbund Nya idrottsformer 37,5 2 100000 100000 

7 Dalregementets museer Dalregementets 15 16 100 000 0 

i Falun museer mot framtiden 

8 Falu Dramatiska Teater Rymdhjärta 35,3 5 100000 70000 

9 Falu Prlde Kulturförening Regnbågstältet Camp 33,5 7 48500 40000 

10 Friluftsfrämjandet Sommarfjäll för alla 25,5 12 100 000 0 

Region Mitt 

11 Föreningen Peace & Love Action Academy Dalarna 33 7 88000 75000 

12 Galleri Se Konst Galleri Se Konst 41 1 100000 15000 
13 hedemorakultur.se D1g1talt 1<u1tunonster Lj uvu 0 

802489-7210 - tillgängligt för alla 22,5 15 

14 lbn Rushd Studieförbund Öka Muslimers delaktighet 33 7 100000 90000 

Mitt Distriktet vid kulturella utbudet 

15 Ideella föreningen Flytta Glasverkstaden 33 7 11000 11000 
Glasverkstaden i Borlänge 

16 Ideella föreningen teater vid Utveckling av loka la nätverk och 27 11 

Siljan infrastruktur för Teater vid Siljan 100000 

17 Internationella förening Ett kulturarv från 28 10 100000 
- Dialogen Gagnef till Van 40000 

18 IOGT-NTO Dalarna Nu dricker även Farmor och Mormor 2.0 28 10 25000 0 
19 Johan Ahlbackst1ttelsen Arbetarkonst ror Luuu-talet. ~u lU 'IUvvu 

Ah lbäckpristagarna 1993-2013 0 
20 Karlfeldtföreningen Poetry & Peace 29 9 70000 20000 
21 KORDA Art productions Internationella Dansresidens i 41 1 100000 

MATSESGÅRDEN STIGSBO 100000 
22 Kulturföreningen Vilde Underground safari 23 14 100000 0 

23 Längsta Fritid och Nöje Equal2015 27 11 35 000 0 
24 Mora Art Center Barn och ungdom 25 13 38500 0 

i konst och hantverk 

25 Museiföreningen Gefle-Dala Loksta llssmedjan 25,5 12 100000 0 
Jernväg (MfGDJ) 

26 NBV Dalarna Pilotprojekt "KWAYA" - 35,5 5 100000 100000 
ett interkulturellt projekt för unga med 

sång, dans, musik, mötesplats och 

med unga som ambassadörer för mångfald. 
27 NTF Dalarna Barn och Trafiken 100000 0 
28 POPKOLLO FALUN POPKOLLO FALUN 36,5 4 100000 60000 

2015 (DAGKOLLON) 
29 RFSL Dalarna Newcomers Group 35 5 10000 10000 

Dalarna 

30 Sensus studieförbund Amningskurs för blivande 38,5 2 100000 80000 
föräldrar i Dalarna 

31 Sensus studieförbund Friskvå rdsa ktiviteter 33 7 56000 0 
för olika diagnosgrupper 

32 Sensus studieförbund Graffiti - Konst, inte klotter! 26 12 86500 0 
Mellansverige 

33 Sjöviks Kamratförbund ATT VÄRNA OM SIN SYSTER- 23,5 14 27000 0 
NORDISK KVINNOKONFERENS 

34 Skankaloss Kulturförening Gagnefs Barn 33 7 90000 20000 
35 Skådebanan i Dalarna, Fortsättning mäklare för gränssnittet 31 8 100000 100000 

Kultur och hälsa 
36 Stiftelsen Arkivbyggnaden Ung i Europa 37,5 2 48000 40000 

i Smedjebacken 



37 Stiftelsen Kursgården Försommarstämma Lindsberg 

lindsberg 

38 Stiftelsen BRORSLOTIEN 

Stora Kopparberget 

39 Stjärnsunds miljöförening Nordiska Permakultur 

40 Studiefrämjandet Gävle Dala Norr SeeMyArtDalarna 

"Vi skapar konst tillsammans" 

41 Studiefrämjandet Södra Dalarna Bygdespel Trotzigs Dalarna och Hedemo 

42 Studiefrämjandet Södra Dalarna Sheside 

43 Studiefrämjandet Södra Dalarna Sänk tröskeln 

44 Studiefrämjandet Södra Dalarna Utveckling av 

Livekarusellen Dalarna 

45 Studieförbundet Vuxenskolan Se människan i Säter I projektförbereda 

46 Studieförbundet Vuxenskolan SummerCamp 

49 Verdandi Dalarna Rulla köttbu llar tillsammans 

- det är kultur det! 

SO Västra Street Västra Street 

7 Studieförbund 535 000 

4 övriga 220000 

12 kulturföreningar 601000 

11356 000 

13 Barn/unga 725 000 

5 Integration 380 000 

2 HBTQ 50000 

1 Jämställdhet 60000 

2 Funktionsnedsatta 130000 

2 Folkhälsa 180 000 

Här kan man inte addera på samma sätt eftersom en del projekt är inom flera områden. 

Konstformer som berörs är dans, 

musik, teater, bild, litteratur i mer 
renodlad form; en del projekt 

innehåller olika konstformer. 

Geografi: Avesta, Ludvika, 

Smedjebacken, Gagnef, Borlänge, 

Falun. Det är alla kommuner det kom 

ansökningar från, förtuom Mora som 

inte höll måttet. 

40000 0 

22 14 

32,5 8 100000 50000 

27,5 10 100000 0 

33,5 7 50000 40000 

29 9 80000 0 

35 5 100000 0 

37 3 80000 75000 

25 13 66 639 0 

34,5 6 100 000 90000 

33 7 100000 60000 

70000 

26,5 12 100000 0 

19,5 15 44000 0 

3 812439 1356 000 
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Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-03-17 Sida 1 (2) 
Dnr LD15/00681 

Uppdnr 1018 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Miljöredovisning 2014 

Ordförandens förslag 
1. Kultur- och bildningsnämnden godkänner miljöredovisning 2014. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har ett väl fungerande systematiskt miljöarbete med en 
förvaltningsgemensam miljöplan och ledningens genomgång miljö i 
ledningsgruppen. Sex av åtta verksamheter har också haft uppdaterade 
lokala miljöplaner och ledningens genomgång hålls även lokalt. Alla 
verksamheter har miljöombud och miljösamordnaren ser till att de träffas 
regelbundet för uppdatering och utbildning. Generellt har förvaltningens 
verksamheter liten miljöpåverkan. Revision har genomförts i tre av åtta 
verksamheter under 2014, enligt plan. De flesta av förvaltningens uppställda 
miljömål nås. Det finns utrymme för utveckling, men miljömedvetenheten är 
generellt hög i förvaltningen . 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Miljöredovisning 2014 
c) Uppföljning Miljöplan 2014-2016 
d) Miljödata 2014 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
En miljöredovisning har upprättats och uppföljning skett av miljöplan 2014-
2016. Anna Wigge miljösamordnare redovisar ärendet. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Likabehandling, Barnperspektiv 

Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta för detta ärende 

Miljö 

Ett systematiskt miljöarbete i förvaltningen leder till ökad miljömedvetenhet, 
kunskap om miljöpåverkan och ständiga förbättringar. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt§ 10 MBA lämnas den 13 mars. 

~ 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Lagergren Malin 023-49 06 87 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef 

Org.nr: 232100-0180 malin.lagergren@ltdalarna.se 
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Uppföljning 
Miljöarbetet följs kontinuerligt upp i Miljöledningssystemet enligt ISO 
14001 :2004. 
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Miljöredovisning 2014 
Kultur- och bildningsförvaltningen 

Inledning 
Kultur- och bildningsförvaltningen har en hög medvetenhet kring miljöfrågor och arbetar i enlighet 

med ISO 14001:2004, och miljöledningssystemet. Miljöpåverkan är relativt liten, men det finns 

naturligtvis områden som ständigt kan förbättras. Det ser lite olika ut, då verksamheterna är av 

skiftande art. Folkhögskolorna arbetar tex med att få ned sin energiförbrukning och att kunna 

erbjud a deltagarna ekologisk mat i större utsträckning, medan kulturverksamheterna försöker åka 

mer kollektivt och utveckla digitala system för att minska miljöpåverkan. 

Nu vill vi ta ett helhetsgrepp om miljö och hållbar utveckling. Kultur- och bildningsförvaltningen har 

under året genomfört en enkel inventering över hur de olika verksamheterna arbetar med hållbar 

konsumtion. Syftet har va rit att få bild av omfattningen av verksamheternas utåtriktade aktiviteter, 

alltså de som primärt vänder sig till en extern målgrupp och inte den egna 

personalen/organisationen. Resultatet visade på en stor bredd av aktiviteter, så väl i egen regi som i 

samarbete med andra, som sträcker sig från kurser, rådgivning och informat ion till opinionsbildning. 

Ämnesmässigt omfamnades exempelvis självhushå llning, sund hushållsekonomi, hållbart mode, 

byggnadsvård, hemslöjd och främjande av utlåning av såväl böcker som e-böcker. Inför nästa år 

planerar förva ltningen att även inventera aktiviteter som fa ller under miljö och hållbar utveckling. 

Det innebär att vi i allt vi gör; arrangemang, utbildningar, kurser, evenemang ska väga in miljö- och 

hå llbarhetsperspektivet. Vi ser en stor potential i detta och tror att vi, på detta sätt, kan bidra i ett 

större perspektiv t ill en förbättrad fo lkhälsa fö r våra medborgare och en ökad medvetenhet om miljö 

och hållbarhet. 

Malin Lagergren 

Förva ltningschef 

Ku ltur och bildning 

Systematiskt miljöarbete 
Förva ltningen har ett tämligen vä l fungerande systematiskt miljöarbete med en förva ltnings

gemensam miljöplan och ledningens genomgång miljö i ledningsgruppen. Sex av åtta verksamhet er 

har också haft lokala mi ljöplaner och ledningens genomgång hålls även lokalt. Flera av 

verksamheterna har mycket liten miljöpåverkan och frågan om värdet av loka la miljöplaner har 

diskuterats. Alla verksamheter har miljöombud och dessa träffas årligen tillsammans med 

miljösamordnaren för diskussioner kring miljöarbetet, utbildning och uppdatering gä llande centra la 

direktiv i miljöarbetet. Övrig kommunikation mellan miljöombud och miljösamordnare sker via mejl. 

Nya miljöombud har under året utsetts på Malungs och Mora fo lkhögskolor, på Kultur- och 

bildningskansliet samt vid Film i Dalarna. Miljö finns med på mötesagendan i alla verksamheterna och 

miljöfrågorna tas upp vid ATP, samverkansgrupp och/eller i separata miljögrupper. En aktuell 

revisionsplan finns och interna miljörevisioner har planenligt genomförts på Mentalvårdsmuseet, 

Länsbiblioteket och Film i Da larna. Under året har också beslutats att revisionsperioden inom 



förvaltningen ska förlängas från årligen till vart tredje år (eller vid behov) . Detta dels på grund av 

bristen på interna revisorer dels för att göra de revisioner som hålls mera meningsfulla. 

Inga större förändringar som ändrat verksamheternas miljöpåverkan har skett under året. 

Utbildning av all förvaltningens personal i miljöfrågor sker vart tredje år (senast juni 2013). 

Folkhögskolornas pedagogiska kompetens inom miljöområdet används vid miljöutbildning av LO 

miljöombud och chefer. 

Förvaltningens verksamheter har inte tillgång till Synergi och därmed saknas ett gemensamt 

avvikelsesystem. Hanteringen av miljöavvikelser varierar mellan verksamheterna men alla har 

kännedom om att miljöledningssystemet även omfattar avvikelsehantering. 

Uppdaterad fokal miljöplan har funnits i sex av åtta verksamheter. 
Revisionsp/anen omfattade revision i tre av åtta verksamheter under år 2014. Dessa revisioner har 
genomförts. 

Miljöaktiviteter 
De flesta av förvaltningens uppställda miljömål nås. Miljömedvetenheten kring avfallshantering, 

energianvändning och transporter är hög i alla verksamheterna. Möjligheten att få begagnade 

möbler från LD Returen har använts av flera verksamheter istället för att köpa nya möbler. Vid både 

Mora och Fornby folkhögskolor har klädbytesdagar anordnats där även allmänheten bjudits in att 

delta. Plastinsamling saknas på Skönviksområdet i Säter vilket bland annat drabbar 

Mentalvårdsmuseet som därmed inte kan sortera avfallet fullt ut. 

Anta l körda km i förvaltningen har minskat med ca 29 000 km, motsvarande 14 %, jämfört med år 

2013. Endast ScenDansKonst/kansli (inklusive nämnd och folkrörelseråd) har ökat antalet körda km 

påtagligt. 

Ökat fokus på att minska miljöpåverkan från livsmedel och att servera större andel miljömärkta 

livsmedel ger resultat. Förvaltningsmålet 30 % miljömärkta livsmedel är passerat. Under 2014 

serverades i medeltal 31,2 % miljömärkta livsmedel på folkhögskolorna, vilket är en nästan 50-

procentig ökning från år 2013. Hela Landstinget Dalarna har under 2014 serverat 26,6 % miljömärkt. 

Malungs folkhögskola serverade under 2014 hela 39 % miljömärkt, Fornby serverade 38 % miljömärkt 

och Mora folkhögskola 18 %. Rutiner för att minska matsvinn och att servera årstidsanpassad 

salladsbuffe finns på alla skolorna. På Mora folkhögskola bakas nu allt matbröd på plats och årets 

julfest hölls i början av sista veckan för att slippa slänga eventuella rester. Länsbiblioteket har bytt till 

eko logiskt kaffe och Musikkonservatoriet har handlat 26 % miljömärkta livsmedel. 

Folkhögskolorna är de enda verksamheterna i förvaltningen som hanterar kemiska produkter i någon 

omfattning. Alla tre folkhögskolor har rutiner för användning av KemRisk. Vid Malungs folkhögskola 

har mineralolja till motorsågskedjor bytts ut mot biologiskt nedbrytbar kedjeolja. Målet att 

riskbedöma faroklassade kemiska produkter är inte uppnått. Arbetet har inte påbörjats på någon 

skola. Här krävs en gemensam strategi och hjälp till verksamheterna. 

Endast skolorna har verksamhet i lokaler som ägs av Landstingsfastigheter. Därför finns energidata 

och vattenförbrukning endast för de fyra sko lverksamheterna. Under 2014 har alla skolorna minskat 



sin totala energianvändning något. Mora och Malungs folkhögskolor har trimmat tidsstyrningen av 

ventilationen. Rörelsevakter har installerats på belysningen på toaletter på Mora folkhögskola. Den 

totala vattenförbrukningen har minskat på alla skolorna utom på Fornby folkhögskola där den är i 

stort sett oförändrad jmf med 2013. 

Kopiepappersförbrukningen, som följs upp i sju av åtta verksamheter, fortsätter att minska, 

drygt 10 % jämfört med 2013. Minskningen är troligen en återspegling av den ökande användningen 

av digitala media. 

Alla verksamheter uppger att de stä ller miljökrav vid inköp. Ingen dokumenterad miljöbedömning 

före beslut har genomförts. Anledningen uppges vara att det inte varit aktuellt. 

Rutiner för spridning av uppdaterade lagar och krav finns men har haltat under 2014 på grund av 

förändringar i de centrala systemen. Checklistan för kontroll av lagefterlevnad är känd och används 

inför revision i verksamheterna. 

Brister och behov 
Under 2014 har följande saknats för ett väl fungerande systematiskt miljöarbete i förvaltningen: 

Fungerande system för information om uppdatering av miljölagstiftning. 

Fungerande gemensamt system för avvikelsehantering 

Allmän t illgång t ill miljösidorna på Navet ute i verksamheterna. 

Tid samt hjä lp med kunskaper och rutiner för riskbedömning av farl iga kemiska produkter. 

Plastinsamling på Skönviksområdet. 

Under perioden 2015-2016 behöver fö ljande aktiviteter prioriteras: 

Utbildning av nya miljöombud. 

Riskbedömningar av farliga kemiska produkter. 

Fortsatt fokus på miljöpåverkan från livsmedel. 



Redovisade data Kultur- och bildning 

Inköp av livsmedel som ej rapporteras centralt: 

Leverantör Miljömärkt Totalt (kr) 
(kr) 

Willys 2500 9726 
Karelius & co AB 0 300 
Rolf Joelsson AB 0 3000 
Hanssons fisk 7103 9855 
Al/bröd 0 25789 
Totalt 9603 48670 

Transporter med verksamhetsägda fordon och tillfälligt inhyrda fordon 

Verksamhetsägda fordon 5650 km 

Tillfälligt inhyrda fordon 2685 km 



Uppföljning av Miljöplan 2014 - 2016 It Landstinget 
I DALARNA 

Upprättad av Utgiven (datum) Fastställd (datum) Sida (av) Kultur- och 
Miljösamordnaren I 2014-03-18 Kultur- och 

1(6) 

MOMS-gruppen bildningsnämnden bi Id ni ngsf ö rva It ni n gen 
2014-03-18 

Målområde I 
Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Genomförs Uppföljning 

LD övergripande mål (mått/nyckeltal) I tidpunkt 

Miljöledningssystem Andel av LD Alla verksamheter i Ledningens genomgång genomförs Förvaltnings- April och Ej genomfört 
enligt ISO 14001:2004 verksamheter som har förvaltningen upprättar två gånger/år i chef oktober april 

Certifierbart 
upprättat miljömål miljömål och följer upp ledningsgruppen 

miljöledningssystem enligt 
och följer upp miljöarbetet enligt 
miljöarbetet,% ISO 14001:2004, med 

ISO 14001:2004 används i 
möjlighet att certifiera 

Möten med miljöombud och Miljö- Oktober inför 141007 
alla LD verksamheter miljösamordnare (MOMS-gruppen) samordnare ledningens 

hål ls minst en gång/år genomgång 

Andel verksamheter Förvaltningen och alla dess Förvaltnings- Årligen 
som har genomfört verksamheter upprättar miljöplan chef 
intern miljörevision med mål och aktiviteter som följs Basenhets-
enligt revisions- upp. chefer 
schema,% 

Miljöredovisning för förvaltningen Förvaltnings- Januari resp 
en övergripande och en i detalj chef februari 

Intern revision av Förvaltnings- Fortlöpande 
miljöledningssystemet i chef enl MOMS-
verksamheterna gruppens 

plan 

Miljöbedömningar ska Skriftlig miljöbedömning inför Alla chefer i Fortlöpande Ej genomfört 
göras inför alla beslut beslut där det är relevant förvaltningen Ej varit 
där det är relevant aktuellt 

I (6) 



Uppföljning av Miljöplan 2014 - 2016 It Landstinget 
~ DALARNA 

Upprättad av Utgiven (datum) Fastställd (datum) Sida (av) Kultur- och 
Miljösamordnaren I 2014-03-18 Kultur- och 2(6) 

MOMS-gruppen bildningsnämnden bi ldningsförvaltningen 
2014-03-18 

Målområde I Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Uppföljning 
LO Övergripande mål (mått/nyckeltal) Datum 

Energi Andelen förnyelsebar Energtanväm.tnmgen, Identifiera och genomföra lämpliga Basenhets- Fortlöpande 

Energieffektivisering 
el, och värme % värme o,cti el, ska inte energibesparande åtgärder på alla chefer 

öka enheter 

Energianvändning 
värme och el, kWh/m 2 Arbeta för att genomföra planerade Basenhets- Fortlöpande Diskussioner 

investeringar för energibesparing chefer Inledda med 
vid basenheterna LDF 

Andel miljökontrakt 
för verksamheter som 
har möjlighet att 
teckna dessa, % 

Avfall Mängd för respektive Förebygga avfall Källsortering enligt kommunala Alla anställda Fortlöpande Ingen plast-

Förebygga avfa ll 
avfallsfraktion renhåll ningsordningar sortering I 
(kg) på sjukhus Säter 

Materialåtervunnet Informera alla på arbetsplatsen om Basenhets- Årligen samt 
inkl matavfall, som korrekt avfallshantering chefer vid behov 
andel(%) av total 
mängd avfall på 

Avfallsmängder följs upp lokalt i Basenhets- Årligen 
sjukhus 

den omfattning som önskas chefer 

2(6) 



Uppföljning av Miljöplan 2014 - 2016 la Landstinget 
~ DALARNA 

Upprättad av Utgiven (datum) Fastställd (datum) Sida (av) Kultur- och 
Miljösamordnaren I 2014-03-18 Ku ltur- och 

3(6) 

MOMS-gruppen bildningsnämnden bi Id ni ngsf ö rva It ni nge n 
2014-03-18 

Målområde/ Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Uppföljning 
LO Övergripande mål (mått/nyckeltal) Datum 

Resor och transporter Andel miljöklassade Minska resors och Uppmuntra til l kol lektivt resande Basenhets- Fortlöpande 

Minska resors och 
fordon,% transporters såväl i tjänsten som till och från chefer 

transporters 
miljöpåverkan arbetsplatsen. 

miljöpåverkan 
Tjänsteresornas (bil) Samordna transporter och undvika Basenhets- Fortlöpande Görs i Minskat antal körda km 
utsläpp av koldioxid onödiga transporter. chefer vardagen -
(kg COu'årsarbetare) inget projekt 

map varutrp. 

Antal km körda med 
Uppmuntra t ill användning av Basenhets- Årligen inför På vissa 

leasingbilar och 
timerstyrda motorvärmare chefer vintern enheter 

verksamhetsägda 
vintertid. 

fordon 
Information till personal och Basenhets- Årligen samt På vissa 
studerande kring transporters chefer vid behov enheter 

Antal km körda i miljöpåverkan 
tjänsten med privat bil 

Antal möten med Öka användningen av videoweb Alla chefer i Fortlöpande Rapporteras 
videoweb och telefon för distansmöten förvaltningen från vissa 

verksamh. 

3(6) 



Uppföljning av Miljöplan 2014 - 2016 It Landstinge1 
~ DALARNA 

Upprättad av Utgiven (datum) Fastställd (datum) Sida (av) Kultur- och 
Miljösamordnaren I 2014-03-18 Kultur- och 4(6} 

MOMS-gruppen bildningsnämnden bi Id ni ngsf ö rva It ni nge n 
2014-03-18 

Målområde/ Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Uppföljning 
LD Övergripande mål (mått/nyckeltal) Datum 

Livsmedel Andelen miljömärkta 30 % miljömärkta Öka andelen miljömärkta livsmedel Rektorer 2014-12-31 Data ej 
Minska miljöpåverkan livsmedel, % kr livsmedel används av de färdiga 
från livsmedel i LD enheter som lagar mat 

Uppföljning av 
Minska matsvinnet Rektorer 2014-12-31 Rutiner för 

matsvinn från minskat svinn 

lasarettskök vid fhsk 

Kemikalier och 
Dokumenterade 

Minska miljöpåverkan Identifiera, minska användningen Basenhets- Fortlöpande Malungs fhsk 
riskbedömningar i 

läkemedel 
Synergi 

från kemiska produkter i av och byta ut hälso- och chefer sågkedjeolja 

Minska miljöpåverkan 
verksamheten miljöfarliga kemiska produkter mot 

hälso- och miljövänligare alternativ I övrigt inga 
från kemiska produkter Antal utfasade utfasningar 
och läkemedel miljöfarliga kemiska gjorda 

produkter 

Antal utbildade om 
Genomföra och upprätthålla Rektorer Fortlöpande 

läkemedels 
rutiner för registrering av alla 

miljöeffekter bland 
kemika lier i KemRisk 

personal som Genomföra riskbedömningar med Rektorer 2014-12-31 
förskriver läkemedel avseende på hantering av faro-

Förbrukad mängd klassade kemiska produkter i 

medicinska gaser verksamheterna 

(lustgas, andra 
anestesigaser) kg 

4(6) 



Uppföljning av Miljöplan 2014 - 2016 It Landstinget 
I DALARNA 

Upprättad av Utgiven (datum) Fastst älld (datum) Sida (av) Kultur- och 
Miljösamordnaren I 2014-03-18 Ku ltur- och 

5(6) 

MOMS-gruppen bildningsnämnden bi Id ni ngsf ö rva It ni n gen 
2014-03-18 

Målområde I Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Uppföljning 
LD Övergripande mål (mått/nyckeltal) Datum 

Utbildning Andel verksamheter Öka anställdas och Utbildning i miljöfrågor av all Förvaltnings- 2016-12-31 

Öka anställdas och 
där verksamhets- studerandes personal vart tredje år chef 

politikers 
chefen genomgått miljökunskaper 

Årlig miljöutbildning av alla Årligen miljöutbildning under Rektorer 
miljökunskaper 

de senaste tre åren studerande 

Årlig information till nämnden om Förvaltnings- Mars 
förvaltningens miljöarbete chef 

Miljökrav vid Antal upphandlingar, Ställa miljökrav vid Alltid beakta miljöpåverkan i Al la som Fortlöpande 
upphandlingar utanför Varuförsörj- inköp och samband med inköp och handlar 

Ställa miljökrav vid 
ningen, där miljö- upphandlingar upphandling av varor och tjänster 

upphandlingar 
samordnare deltagit 
vid framtagandet av 

Mera genomgående 
förfrågningsunderlag 

följa LO avtal 

Bevakning av lagar och Uppdaterad förteckning över lagar Miljö- Augusti och 
andra krav och andra miljökrav sprids till samordnare januari 

Identifiera och bevaka 
verksamheterna från Miljöchef via 

lagar och andra krav 
miljösamordnare två gånger per år 

inom miljöområdet 

Systematisk uppföljning Använda miljöhandbokens Basenhets- 2014-12-31 Gjort i vissa 
av lagefterlevnad checklista för egenkontroll av chefer verksamh. 

efterlevnad av miljölagar och andra 
miljökrav 

5(6) 



Uppföljning av Miljöplan 2014 - 2016 Ila Landstinget 
I DALARNA 

Upprättad av Utgiven (datum} Fastställd (datum} Sida (av} Kultur- och 
Miljösamordnaren I 2014-03-18 Kultur- och 6(6} 

MOMS-gruppen bildningsnämnden bildningsförvaltningen 
2014-03-18 

Målområde/ Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Uppföljning 
LO Övergripande mål (mått/nyckeltal) Datum 

Endast skolorna Endast skolorna Uppföljning 

Övrig resurshushållning Antal ark/ Dentofåls Information till studerande och Basenhets- Årligen samt 2,0-5,4 
studerandedag ftjebruknfngen av personal chefer vid behov 

kopiepapper per 
st1.1derande ska Inte lika Se över pappersbesparande rutiner Basenhets- Fortlöpande Ökad anv. av 

chefer digitala 
media 

6(6) 



Miljödata 2014 

Musik- Scen Dans Mental-

Folkhögsk konservat Konst & Läns- Film i vårds-

olorna oriet Kansli bibliotek Dalarna museet summa 

Forn by Mora Malung 
Transporter 
Antal km körda i 
verksamhetsägda 
fordon/leasade fordon 5650 27014 29115 7711 0 12000 0 81490 
Antal km körda i privat 
bil 15504 15678 21232 400 16435 3217 1240 0 73706 
Antal km körda i bilar 
hyrda "på stan" (utanför 
bilpoolen) 794 445 1446 0 0 0 0 2685 
Antal km bilpool 294 4387 0 7711 6098 3778 1364 0 23632 
Summa km 2014 22242 47524 51793 15822 22533 6995 14604 0 181513 
Summa km 2013 20567 69347 58892 18584 17166 8136 16873 633 210198 
diff 2013-2014 8% -31% -12% -15% 31% -14% -13% -14% 

Summa km 2012 20786 44877 39795 11584 19604 9305 9704 1271 156926 

M usik- Scen Dans Mental-

Folkhögsk kon servat Konst & Läns- Film i vårds-

olorna oriet Kansli bibliotek Dalarna museet Summa 

Forn by Mora Malung 

Papper 
Antal (st) använda 
kopieringspapper 112500 63100 79350 73500 67887 35438 13000 mäter ej 444775 
Antal studerandedagar 
(skolorna) 39250 32235 26166 13512 
Antal 
papper/studerandedag 2,9 2,0 3,0 5,4 

Antal papper 2013 135000 27500 101050 90000 101864 44850 ej mätt 500264 

Antal papper 2012 120000 160000 104000 68500 50902 36000 8900 548302 

Energi- & Musik-

vattenanvändning Folkhög- konservat 

2014 skolorna oriet 

Forn by Mora Malung 

Summa värme MWh 

normalårskorr 896 1245 1111 326 

2013 926 1253 1157 332 

värme korr /BRA 

kWh/m2 112 129,4 151,9 148,5 

2013 115,8 130,2 158,2 151,1 

Summa el M Wh 362 306 242 74 

2013 360 318 265 74 

el/BRA kWh/m2 45,2 31,8 33,1 33,9 

2013 45 33,1 36,2 33,8 

Summa el + värme/BRA 157,2 161,1 185 182,4 

2013 160,8 163,3 194,4 185 

Vatten m3 3103 2789 2739 453 

2013 3096 3151 2913 563 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Bi ( ~ § 1s I/\../ 
BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-03-17 Sida 1 (2) 
Dnr LD15/00683 

Uppdnr 1019 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Miljöplan 2015-2018 

Ordförandens förslag 
1. Kultur- och bildningsnämnden godkänner miljöplan 2015-2018. 

Sammanfattning 
Ett förslag till miljöplan 2015-2018 har tagits fram av förvaltningens 
miljösamordnare och har förankrats i MOMS-gruppen 
(MiljöOmbud/MiljöSamordnare). Planen utgår ifrån Kultur- och 
bildningsförvaltningens miljöpåverkan samt Landstinget Dalarnas 
övergripande miljöplan 2015-2018. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Förslag till miljöplan 2015-2018 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Enligt Landstinget Dalarnas gemensamma miljöledningssystem ska varje 
förvaltning ta fram sina egna miljödokument och fastställa de rutiner som 
ska gälla. Strävan är att landstingets samtliga verksamheter ska vara 
certifierbara enligt IS014001 :2004. 

Uppföljning av den tidigare planen sker i samband med miljöredovisningen 
för 2014. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Barnperspektiv, 
Likabehandling, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. 

Miljö 

Ett systematiskt miljöarbete i förvaltningen där framtagandet av en miljöplan 
ingår, leder till ökad miljömedvetenhet, kunskap om miljöpåverkan och 
ständiga förbättringar. 

\ \~ I 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Lagergren Malin 023-49 06 87 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef 

Org.nr: 232100-0180 malin.lagergren@ltdalama.se 



BESLUTSUNDERLAG 
Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 

2015-03-17 LD15/00683 
Sida 
2 (2) 

Juridik 

I förvaltningens miljömål ingår att ha en fungerande bevakning av 
förändringar i lagar och andra krav inom miljöområdet samt en systematisk 
uppföljning av lagefterlevnad. 

Folkhälsa 

Ett systematiskt miljöarbete har långsiktiga positiva effekter för folkhälsan. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Förhandling enligt MBA § 11 äger rum den 13 mars 2015. 

Uppföljning 
Uppföljning av Miljöplan 2015-2018 sker i samband med miljöredovisningen 
för 2015. 



Miljöplan 2014 - 2016 Ila Landstinget 
!I DALARNA 

Upprättad av Utgiven (datum) Fast ställd (datum) Sida (av) Kultur- och 
Miljösamordnaren I 2014-03-18 Kultur- och 

1(6) 

bildningsförvaltningen MOMS-gruppen bi ldningsnämnden 
2014-03-18 

Målområde I 
Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Genomförs Uppföljning 

LD övergripande mål (mått/nyckeltal} I tidpunkt 

Miljöledningssystem Andel av LD Alla verksamheter i Ledningens genomgång genomförs Förvaltnings- April och 
enligt ISO 14001:2004 verksamheter som har förvaltningen upprättar två gånger/år i chef oktober 

Certifierbart 
upprättat miljömål miljömål och följer upp ledningsgruppen 
och följer upp miljöarbetet enligt 

miljöledningssystem enligt 
miljöarbetet, % ISO 14001:2004, med 

ISO 14001:2004 används i 
möjlighet att certifiera 

Möten med mi ljöombud och Mi ljö- Oktober inför 
alla LD verksamheter miljösamordnare (MOMS-gruppen) samordnare ledningens 

hålls minst en gång/år genomgång 

Andel verksamheter Förvaltningen och alla dess Förvaltnings- Årligen 
som har genomfört verksamheter upprättar miljöplan chef 
intern mi ljörevision med mål och aktiviteter som fö ljs Basenhets-
enligt revisions- upp. chefer 
schema,% 

Miljöredovisning för förvaltningen Förvaltnings- Januari resp 
en övergripande och en i detalj chef februari 

Intern revision av Förvaltnings- Fortlöpande 
miljöledningssystemet i chef en l MOMS-
verksamheterna gruppens 

plan 

Miljöbedömningar ska Skriftlig miljöbedömning inför Alla chefer i Fortlöpande 
göras inför alla beslut beslut där det är relevant förva ltningen 
där det är relevant 

1(6) 



Miljöplan 2014 - 2016 Ila Landstinget 
~ DALARNA 

Upprättad av Utgiven (datum) Fastställd (datum) Sida (av) Kultur- och 
Miljösamordnaren I 2014-03-18 Kultur- och 2(6) 

MOMS-gruppen bildningsnämnden bildningsförvaltningen 
2014-03-18 

Målområde/ Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Uppföljning 
LO Övergripande mål (mått/nyckeltal) Datum 

Energi Andelen förnyelsebar Energianvändningen, Identifiera och genomföra lämpliga Basenhets- Fortlöpande 

Energieffektivisering 
el, och värme % värme och el, ska inte energibesparande åtgärder på alla chefer 

öka enheter 

Energianvändning 
värme och el, kWh/m2 Arbeta för att genomföra planerade Basenhets- Fortlöpande 

investeringar för energibesparing chefer 
vid basenheterna 

Andel miljökontrakt 
för verksamheter som 
har möjlighet att 
teckna dessa, % 

Avfall Mängd för respektive Förebygga avfall Källsortering enligt kommunala Alla anställda Fortlöpande 

Förebygga avfall 
avfallsfraktion ren hå Il ni ngsordningar 
(kg) på sjukhus 

Materialåtervunnet Informera alla på arbetsplatsen om Basenhets- Årligen samt 
inkl matavfall, som korrekt avfallshantering chefer vid behov 
andel{%) av total 
mängd avfall på 

Avfallsmängder fö ljs upp lokalt i Basenhets- Årligen 
sjukhus 

den omfattning som önskas chefer 

2(6) 
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MOMS-gruppen bildningsnämnden bi Id ni n gs f ö rva It ni n gen 
2014-03-18 

M ålområde/ Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Uppföljning 
LO Övergripande mål (mått/nyckeltal) Datum 

Resor och transporter Andel miljöklassade Minska resors och Uppmuntra till kollektivt resande Basenhets- Fortlöpande 

Minska resors och 
fordon,% transporters såväl i tjänsten som till och från chefer 

transporters 
miljöpåverkan arbetsplatsen. 

miljöpåverkan 
Tjänsteresornas (bil) Samordna transporter och undvika Basenhets- Fortlöpande 
utsläpp av koldioxid onödiga transporter. chefer 
(kg C02/ årsarbetare) 

Uppmuntra till användning av Basenhets- Årligen inför 
Antal km körda med timerstyrda motorvärmare chefer vintern 
leasingbilar och vintertid. 
verksamhetsägda 
fordon 

Information till personal och Basenhets- Årligen samt 
studerande kring transporters chefer vid behov 

Antal km körda i 
miljöpåverkan 

tjänsten med privat bil 

Antal möten med 
Öka användningen av videoweb Alla chefer i Fortlöpande 

videoweb 
och telefon för distansmöten förvaltningen 

3(6) 
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MOMS-gruppen bildningsnämnden bi Id ni n gsf ö rv a It ni n gen 
2014-03-18 

Målområde/ Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Uppföljning 
LO övergripande mål (mått/nyckeltal) Datum 

Livsmedel Andelen miljömärkta 30 % miljömärkta Öka andelen miljömärkta livsmedel Rektorer 2014-12-31 
Minska miljöpåverkan livsmedel, % kr livsmedel används av de 
från livsmedel i LD enheter som lagar mat Minska matsvinnet Rektorer 2014-12-31 

Uppföljning av 
matsvinn från 
lasarettskök 

Kemikalier och 
Dokumenterade 

Minska miljöpåverkan Identifiera, minska användningen Basenhets- Fortlöpande 
läkemedel 

riskbedömningar i 
från kemiska produkter i av och byta ut hälso- och chefer 

Synergi 
verksamheten miljöfarliga kemiska produkter mot 

Minska miljöpåverkan 
från kemiska produkter Antal utfasade 

hälso- och miljövänligare alternativ 

och läkemedel miljöfarliga kemiska Genomföra och upprätthålla Rektorer Fortlöpande 
produkter rutiner för registrering av alla 

Antal utbildade om kemikalier i KemRisk 

läkemedels 
Genomföra riskbedömningar med 

miljöeffekter bland 
Rektorer 2014-12-31 

personal som 
avseende på hantering av faro-

förskriver läkemedel 
klassade kemiska produkter i 
verksamheterna 

Förbrukad mängd 
medicinska gaser 
(lustgas, andra 
anestesigaser) kg 

4(6) 
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MOMS-gruppen bildningsnämnden bildningsförvaltningen 
2014-03-18 

Målområde I Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Uppföljning 
LO Övergripande mål (mått/nyckeltal) Datum 

Utbildning Andel verksamheter Öka anställdas och Utbildning i miljöfrågor av all Förvaltnings- 2016-12-31 

Öka anställdas och 
där verksamhets- studerandes personal vart tredje år chef 

politikers 
chefen genomgått miljökunskaper 

Årlig miljöutbildning av alla Årligen miljöutbildning under Rektorer 
miljökunskaper 

de senaste tre åren studerande 

Årlig information till nämnden om Förvaltnings- Mars 
förvaltningens miljöarbete chef 

Miljökrav vid Antal upphandlingar, Ställa miljökrav vid All t id beakta miljöpåverkan i Alla som Fortlöpande 
upphandlingar ut anför Varuförsörj- inköp och samband med inköp och handlar 

Ställa miljökrav vid 
ningen, där miljö- upphandlingar upphandling av varor och tjänster 

upphandlingar 
samordnare deltagit 
vid framtagandet av 

Mera genomgående 
förfrågningsunderlag 

följa LD avtal 

Bevakning av lagar och Fungerande bevakning Uppdaterad förteckning över lagar Miljö- Augusti och 
andra krav av förändringar i lagar och andra miljökrav sprids till samordnare januari 

Identifiera och bevaka 
och andra krav inom verksamheterna från Miljöchef via 

lagar och andra krav 
miljöområdet miljösamordnare två gånger per år 

inom miljöområdet 

Systematisk uppföljning Använda miljöhandbokens Basenhets- 2014-12-31 
av lagefterlevnad checklista för egenkontroll av chefer 

efterlevnad av miljölagar och andra 
milj ökrav 

5(6) 
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MOMS-gruppen bildningsnämnden bildningsförvaltningen 
2014-03-18 

Målområde/ Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Uppfölj ning 
LD Övergripande mål (mått/nyckeltal) Datum 

Endast skolorna Endast skolorna Uppföljning 

- -
Övrig resurshushållning Antal ark / Den totala Inf ormation t ill studerande och Basenhets- Årligen samt 

studerandedag förbrukningen av personal chefer vid behov 
kopiepapper per 
studerande ska inte öko Se över pappersbesparande rutiner Basenhets- Fortlöpande 

chefer 

6(6) 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Bil~§~~ 
BESLUTSlYNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-03-17 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/02119 

Uppdnr 1024 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Revidering av budget 2015 

Ordförandens förslag 
1. Till enheter inom samverkansmodellen besluta om förändring av 

statsbidrag och landstingsbidrag avseende 2015 enligt bilaga 

Sammanfattning 
Statens Kulturråd beslutade den 29 januari 2015 att bevilja 31.641.000 kr i 
statsbidrag till Landstinget Dalarna vilket är 644.000 kr lägre än beräknat i 
nämndens decemberbeslut. För 785.000 kr av de beviljade medlen gäller 
särskilda villkor. 

Nämnden föreslås att besluta om att använda avsatta medel för oförutsedda 
händelser till att kompensera enheter inom samverkansmodellen för den 
generella besparingen om 1,5%, se bilaga. Den av kansliet förmodade 
uppräkningen om 0,5% föreslås belasta enheterna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Förslag till förändring av stats- och landstingsbidrag till enheter inom 

samverkansmodellen 
c) Kopia på Kulturrådets beslut KUR 2014/6863 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Vid Kultur- och bildningsnämndens sammanträde i december fastställdes 
landstings- och statsbidrag för verksamheter inom nämndens 
ansvarsområde. Statsbidrag om totalt 32.285.000 kr, till enheter inom 
samverkansmodellen, fastställdes under förutsättning att Statens Kulturråd 
beslutade om motsvarande belopp. 

Kulturrådet beslutade den 29 januari 2015 att bevilja 31.641.000 kr till 
Landstinget Dalarna. För 785.000 kr av de beviljade medlen gäller särskilda 
villkor, se nedan. 

Totalt skiljer 644.000 kr mellan Kultur- och bildningsnämndens 
decemberbeslut och Kulturrådets beviljade bidrag. 162.000 kr avser en 
förmodad uppräkning om 0,5% och de återstående 482.000 kr är Dalarnas 
del av den generella besparing om 1,5% som alla landsting/regioner 
ingående i samverkansmodellen drabbats av. 

\ \~ I 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Ekonomichef 

Org.nr: 232100-0180 anna.skogberg@ltdalarna.se 



BESLUTSUNDERLAG 
Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 

2015-03-17 LD14/02119 
Sida 
2 (2) 

Nämnden föreslås att besluta om att använda avsatta medel för oförutsedda 
händelser till att kompensera enheter inom samverkansmodellen för 
besparingen om 1,5%, se bilaga. Uppräkningen om 0,5% föreslås belasta 
enheterna. 

Särskilda villkor 

Av beslutet framgår att den förändring, som från och 2015 genomförs av 
pensionssystemet inom scenkonstområdet, förväntas frigöra medel för de 
institutioner som t. o. m den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till 
förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegruppslivförsäkring för 
vissa arbetstagare med icke-statlig anställning dvs för Dalarnas del 
Dalateatern och Musik i Dalarna. De frigjorda medlen förväntas användas till 
verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling 
inom scenkonstområdet samt ökar dansaryrkets attraktivitet. Det exakta 
utfallet för respektive län/verksamhet kan inte beräknas eftersom avtalet för 
det nya pensionssystemet ännu inte fastställts. Förhandlingsparterna har 
som ambition att träffa avtal under det första kvartalet 2015. Dalateatern och 
Musik i Dalarna uttrycker osäkerhet om det nya pensionssystemet i 
verkligheten alls kommer att vara billigare för dem. Senast 1 juni 2015 ska 
Landstinget Dalarna inkomma med förslag på hur de 785. 000 kronorna ska 
fördelas. I förslaget ingår de i statsbidraget till Musik i Dalarna och 
Dalateatern. 

Patientperspektiv 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Ekonomi och finansiering 

Ett minskat statsbidrag innebär sämre möjlighet att utveckla 
kulturverksamheten i länet enligt den nu gällande regionala kulturplanen. 

Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Förhandling enligt§ 11 MBA äger rum den 13 mars 

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



Budaet2013 Burliiet 2014 Decemberbeslut 2015 IR>rslllaunmrllndrinamars 2016 
eesparin StelSbldra Totalt 
g Totalt gexkl Minskning Totalt 11/lskott LBndsUngs Fl$rllndring 

Landsting Landsting Inkl prisutvec Generell Förändring landlltlnga- upprfiknln genoreO SIIJISb/dra /andstlng bidrag Jmf 
Enhet Statllbldraa sbldraa Stalllbldraa' sbldrag Sta!llbldraa• uooräknlna kllna besoarina 2015 bidrag Total g besparlna g sbldrog mars Totat december 

1,005 1,0280 -0,0035 -600 -1,60% 
Musik i Dalarna 13999 17170 14280 17 340 14 351 17726 -61 -64 107 17708 32059 14280 -214 14066 214 17922 31988 -71 
Folkmusikens hus 301 2090 310 2150 312 2210 -8 -8 200 2394 2706 310 .5 305 5 2399 2704 -2 
Musik vid S!ljan 300 300 0 300 0 0 300 300 0 300 300 0 
StCfa Daldansen 325 325 0 325 0 0 325 325 0 325 325 0 
Jazz I Dalarna 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bergslagens kammarsymfoniker 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dalsteatern 7 477 17 250 7625 17720 7663 18216 -61 -64 18091 25754 7625 -114 7511 114 18205 25716 -38 

0 0 0 0 0 
Dalarnas museum 5442 17020 5550 17 480 5578 17 969 -61 -64 107 17 951 23529 5550 -83 5467 83 18034 23501 ·28 
Mentalvårdsmuseet Inkl Gruvhospitalet 1700 1750 0 1799 -6 -6 1787 1 787 0 1787 1787 0 
Scen.dans, konst 701 5665 715 5810 719 5973 -20 -21 -160 5772 6491 715 -10 705 10 5782 6487 -4 
Avesta art 50 500 53 510 53 524 -2 -2 520 573 53 ·1 52 1 521 573 0 
Magasinet Fal111 300 0 300 0 0 300 300 0 300 300 0 
Arkivcentrum 143 600 145 620 146 637 ·2 -2 633 779 145 ·2 143 2 635 778 ·1 
Dalarnas folkrOrelseetkiv 295 1000 300 1 030 302 1059 -4 -4 1 051 1353 300 .5 295 5 1056 1351 ·2 
Film i Dalarna 1188 2 970 1210 3060 1216 3146 -11 -11 -100 3024 4240 1210 -18 1192 18 3042 4234 -Il 
Dalarnas hemsl6jdsf6rbund 623 1000 635 1030 638 1059 -4 -4 1 051 1689 635 ·10 625 10 1061 1686 .3 
länsblb!iotek Dalarna 1274 3670 1300 3780 1307 3 866 -13 -14 3859 5166 1300 -20 1280 20 3879 5159 .7 

0 0 0 

Utvecldingsstod 1500 1200 1 200 -200 1 000 1 000 10()0 1 0()0 0 
ProjektSIOd 2010 2010 2010 2010 2010 2010 0 
Kultulptis och stipendier 130 260 260 260 260 260 260 0 
FristadsfOrfattere 300 300 300 300 300 300 0 

0 0 0 
Fornby folkhllgskola 10160 10925 11 231 -38 -40 11153 11163 11153 11153 0 
Mora foll<hOgskola 10230 10505 10799 -37 -38 10724 10724 10724 10724 0 
Malungs folkhOgsl<ola 7180 7365 7 571 ·26 -27 7518 7518 7518 7518 0 

0 0 0 
StOd tm rorelse!!gde folkhOgskolor 3914 4030 4143 -14 -15 4114 4114 4114 4114 0 
tnterkommuna!erstlttning (IKE) folkhOgskolor 1500 1500 1 500 1500 1500 1500 1500 0 
Ideella, idebuma organisationer inkl konferens 6355 6280 6514 -22 ·22 6470 6470 6470 6470 0 
Poldiska ungdomsförbund 605 700 700 700 700 700 700 0 
StudlefOrbund 9700 7790 7790 500 8290 8290 8290 8290 0 

0 0 0 
Musikkonservatoriet 2 720 3100 3187 -11 -11 3165 3165 3165 3165 0 
Kultur-och bildningskansliet 6100 6500 6682 -20 -24 6638 6638 6638 6638 0 
Kultur-och bildningsnllmnden 570 570 570 -14 -14 542 542 542 542 0 
Folkr6relseberedning 160 150 150 ·15 -15 120 120 120 120 0 
Oforutsett 826 500 500 0 -30 30 500 500 -482 18 18 -482 

Total ram 31493 133 03D 321231 136890 322851 140 2361 -4501 -500 001 484,00 139770,00 172055,00 32123 -482 31641 0 139 770 171411 -844 



KULTURRÅDET 

Ärende 

BESLUT 
2015-01-29 

s 2015:3 
Dnr KUR 2014/6863 

Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom 
ramen för kultursamverkansmodellen 

Part 
Landstinget Dalarna, org.nr 232100-0180, Box 712, 791 29 Falun 

Kulturrådets beslut 
Statens kulturråd beviljar Landstinget Dalarna statsbidrag med 31 641 000 
kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning 
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 785 000 kronor av de 
beviljade medlen gäller särskilda villkor som framgår av beslutsbilagan. 

Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till 
det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan. 

Övriga villkor för beslutet om att bevilja statsbidrag framgår av 

beslutsbilagan. 

Framställan 
Landstinget Dalarna inkom den 5 november 2014 med en revidering av 
budget och utvecklingsområden för 2015. Den regionala kulturplanen gäller 
för perioden 2013-2015. 

Landstinget ansöker om 1 000 000 kronor i ökat anslag för 2015 utöver den 
ordinarie statliga uppräkningen. Ett ökat anslag ska användas för att möta 
den ökade aktiviteten på kulturområdet i landsting och kommuner, samt att 
fördjupa och förstärka arbetet med den prioriterade målgruppen barn och 
unga. Landstingets pris- och löneuppräkning motsvarar 2,1 procent. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom Kulturrådets kansli och med Samverkansrådets 
parter inför beslut av Kulturrådets styrelse. Samverkansrådet består av: 
Konstnärsnärnnden, Kungliga biblioteket, Länsstyrelserna (representerade 
av Länsstyrelsen i Kronobergs län), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksan
tikvarieämbetet, Riksarkivet, Riksteatern, Svenska Filminstitutet, samt 

Kulturrådet. Diskussioner har även förts med Konstnärliga och litterära yr
kesutövares samarbetsnämnd (KL YS) och Ideell Kulturallians. 

Statens kulturråd Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Sorgvägen 1- 5 
Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats: www.kulturradet.se 



KULTURRÅDET 

Skäl för beslutet 

Tillämplig reglering m. m. 

BESLUT 
2015-01-29 

s 2015:3 2(4) 
Dnr KUR 2014/6863 

Kulturrådet disponerar under budgetåret 2015 medel ror fördelning av vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet under anslag 1 :6 ap. l Bidrag till 
regional kulturverksamhet som uppgår till 1 251 705 000 kronor. 

Kulturrådet beslutar om fördelning av detta statsbidrag till landstingen re
spektive Region Gotland med stöd av lag (2010:1919) om fördelning av 
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet samt i enlighet med fOrord
ningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur
verksamhet. Landstinget Dalarna har inkommit med en regional kulturplan 
och är enligt nämnda lag berättigade att ta emot och vidarefOrdela statsbi .. 
drag enligt nämnda förordning. 

Utgångspunkt för bedömning 
Syftet med fördelningen av statsbidraget är enligt 4 § i förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam
het att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge 
ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. Bidragsgiv .. 
ning enligt denna fOrordning ska främja .en god tillgång till: 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
2. museiverksamhet, 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, 
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet, 
5. regional enskild arkivverksamhet, 
6. filmkulturell verksamhet, samt 
7. främjande av hemslöjd. 

Enligt ovan nämnda förordning ska kulturplanerna utarbetas efter samråd 
med det civila samhället och det professionella kulturlivet. 

I förordningen (2012:515) med instruktion för Kulturrådet anges att myn
digheten särskilt ska verka tor konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull ut
veckling inom verksamheter som rör regional kulturverksamhet. Vidare ska 
Kulturrådet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdoms
perspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och 
samarbete i sin verksamhet. 



KULTURRÅDET BESLUT 
2015-01-29 

s 2015:3 3(4) 
Dnr KUR 2014/6863 

Av Kulturrådets regleringsbrev för 2015 framgår att regeringens kulturpoli
tiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvali
tet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Vidare anges att kulturarvet 
är en del av vår samtid och framtid och att regeringens ambition är att skapa 
förutsättningar ror ett levande kulturarv som bidrar till fördjupad samhörig
het människor emellan samt mellan människor och miljö. Enligt reglerings
brevet ska Kulturrådet i bedömningen och uppföljningen av de regionala 
kulturplanerna särskilt uppmärksamma landstingens arbete för att främja de 
nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. 

Bedömning 
Kulturrådet har tillsammans med Samverkansrådet granskat Landstinget 
Dalarnas regionala kulturplan. 

Kulturrådet konstaterar att kulturplanen i enlighet med förordningen har 
tagits fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med kulturlivet 
samt den ideella sektorn. Verksamheterna inom de områden som statsbidra
get avser finns beskrivna i kultuiplanen. 

Kulturrådet föreslår att Landstinget Dalarna beviljas statsbidrag med 
31 641 000 kronor, som Landstinget Dalarna enligt förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet ska fördela till verksamheter som får bidrag från 
landsting, kommun eller annan huvudman. För 785 000 kronor av de 
beviljade medlen gäller särskilda villkor. 

Handläggningen av ärendet 
Detta beslut har fattats av Kulturrådets styrelse genom ordförande Ulrika 
Stuart Hamilton och ledamöterna Martin Borgs, Benny Fredriksson, Tebogo 
Monnakgotla, Bo Netz, Mäns Wrange och generaldirektören Staffan 
Forssell. Ärendet föredrogs för styrelsen av koordinatorerna Lisa Poska och 
Erik Åström. Ledamoten Benny Fredriksson har lämnat en reservation, se 
protokoll Sty 2015: 1. 

I beredningen av ärendet har även avdelningschefen Benny Marcel, enhets
chefen Milca Romanus, enhetschefen Signe Westin, koordinatorn Lotta 
Brilioth Biömstad samt handläggarna, Jelena Jesic, Jochum Landin, Magnus 
Lemark, Mårten Lempert, Bongi MacDennott, Julia Sundberg, Jerk 
Sörenson, Maria Telenius och Karin Westling deltagit. 
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Beslutsbilaga 

Villkor för beviljat statsbidrag till landsting för regional kultur
verksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen 

När Landstinget Dalarna har fattat beslut om fördelning av de statliga verk
samhetsmedlen ska beslutet snarast, dock senast den 31mars2015, redovi
sas ror Kulturrådet. 

För 785 000 kronor av de beviljade medlen gäller följande särskilda villkor. 
Genom den rorändring som från och med 2015 genomfOrs av pensionssy
stemet inom scenkonstområdet fOrväntas medel frigöras inom anslaget. 
Dessa medel ska användas för kvalitetsrorstärkande insatser inom scen
konstområdet. Landstinget Dalarna ska därfOr senast den I juni 2015 in
komma med förslag på hur 785 000 kronor av de beviljade medlen ska för
delas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensut
veckling inom scenkonstområdet samt ökar dansaryrkets attraktivitet. Med
len ska i fOrsta hand :fOrdelas till de institutioner som t.o.m. den 31 decem
ber 2014 var förtecknade i bilaga A till förordningen (2003 :56) om tjänste
pension och tjänstegruppliv:fOrsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig 
anställning. Kulturrådet kommer att återkomma i särskild ordning kring 
hanteringen av detta. 

Landstinget ska senast den 18 maj 2016 redovisa till Kulturrådet hur det 
statliga stödet använts. Den kvalitativa och kvantitativa uppföljningen av 
kultursamverkansmodellen ska ske i enlighet med Kulturrådets riktlinjer för 
uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (S 2014:32). 
Fråga 1-6 i riktlinjerna ska besvaras i enlighet med dispositionen i Kulturrå
dets kompletterande blankett för kvalitativ uppföljning. Läs- och litteratur
främjande verksamhet ska för 2015 redovisas inom området biblioteksverk
samhet. 

Bokslut och verksamhetsberättelser fOr verksamheter som mottagit statsbi
drag 2015 ska bifogas redovisningen. 

Kulturrådet har rätt att ta del av relevant material såväl hos landstingen som 
hos de slutliga bidragsmottagama. Kulturrådet har också rätt att från slutliga 
bidragsmottagare vid behov begära in det ytterligare underlag som behövs 
för att granska hur bidragen använts. 

Statens kulturråd Box 27215, 102 63 Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 
Tel: 08 619 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradetse Webbplats: www.kulturradet.se 
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Generell föreskrift (KRFS 2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning ska föl
jas i tillämpliga delar. 
Övriga villkor för statsbidraget framgår av förordningen (2010:2012) om 
tordelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

Kulturrådet vill understryka att statsbidrag inte kan användas till administ
rativa kostnader relaterade till kultursamverkansmodellen. 

2(2) 
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Budget 2015 

Ordförandens förslag 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Fastställande av landstingsbidrag till enheter utom landstinget 
Till Musik i Dalarna ge ett bidrag om 17.708.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92112 
Till Folkmusikens hus ge ett bidrag om 2.394.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 
Till Musik i Siljan ge ett bidrag om 300.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 
Till Stora Daldansen ge ett bidrag om 325.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 
Till Dalateatern ge ett bidrag om 18.091.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92113 
Till Dalarnas museum ge ett bidrag om 17.951.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92110 
Till Avesta art ge ett bidrag om 520.000 kr att belasta kostnadsställe 
92101 
Till Magasinet Falun ge ett bidrag om 300.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 
Till Arkivcentrum Dalarna ge ett bidrag om 633.000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 
Till Dalarnas Folkrörelsearkiv ge ett bidrag om 1.051 .000 kr att belasta 
kostnadsställe 92101 
Till Dalarnas hemslöjdsförbund ge ett bidrag om 1.051 .000 kr att 
belasta kostnadsställe 92101 
Till utvecklingsstöd budgetera 1.000.000 kr på kostnadsställe 92115 
för senare fördelning 
Till projektstöd budgetera 2.010.000 kr på kostnadsställe 92116 för 
senare fördelning 
Till kulturpris/stipendier. budgetera 260.000 kr på kostnadsställe 92109 
för senare fördelning 
För Fristadsförfattare budgetera 300.000 kr att belasta kostnadsställe 
46016 
För stöd till rörelseägda folkhögskolor i länet budgetera 4.114.000 kr 
för senare fördelning från kostnadsställe 95183 

\ \ ,,,;< ' 'I l~ / 
Besöksadrcss Kontakt Handlllggarc 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Ekonomichef 

Org.nr: 232100-0180 anna.skogberg@ltdalarna.se 
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17. Till interkommunal ersättning folkhögskolor budgetera 1.500.000 kr 
från kostnadsställe 95182 

18. Till ideella, idåburna 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 landstinqsbidrag till enheter inom landstinget 
20. Till Mentalvårdsmuseet inkl Gruvhospitalet fördela en budgetram om 

1.787.000 kr 
21. Till enheten Scen, dans, konstfördela en budgetram om 5.772.000 kr 
22. Till Film i Dalarna fördela en budgetram om 3.024.000 kr 
23. · Till Länsbibtiotek Dalarna fördela en budgetram om 3.859.000 kr 
24. Till Fombyfolkhögskola 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 Dalateatem fördela 7.663.000 kr i statsbidrag 
35. Till Dalarnas museum fördela 5.578.000 kr i statsbidrag 
36. Till enheten scen, dans, konstfördela 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 

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 201 a .. 201 a 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 vatje 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 föUs men att för distansutbildning utgår 
ersättning endast för vistelse på ·skolan samt att ömsesldighetsprincipen 
fortsatt ska tillämpas. 

Förstag 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. Dalaslnfoniettas 
löner är låga jämfört med musiklöner i närliggande län. Detta gör det ibland 
svårt att attråhera duktiga musiker till länet samt att behålla de musiker som 
redan finns i orkestem. För att åstadkomma jämförbara löner med 
Gävleborg krävs 800 tkr plus sociala avgifter, ca 1200 tkr. Musik i Dalarna 
ser att de själv kan ~kapa ett utrymme om 300 tkr genom att sänka sina 
produktionskostnader. Kultur- och blldningskansliet 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 1 O 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 tex 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 1.91 O 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, idåburna 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 Bambildscenter 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, ideburna 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 bildningskanslfet 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 folkhögskoloma 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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verksamhetema varandra. Exempel är coachning av unga, 
arrangörsutbildningar och delaktighetskonferenser. För att utveckla en 
samverkan, dialog och bättre samarbete där kunskapsdelning av metoder, 
ideer 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. 

lnvesteringsutrymmet 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. 

Miijö, 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. 



Budget2012 Budget2013 Budget2014 F&'slaa 2015 
cesparrng Totalt 

Landstings Landsting LandsUng Inkl prlsutvec Generell F6rändrfng landstings-
Enhet Statsbidrag bidrag Statsbldraa sbldrag Statsbidrag* sbldrag Statsbidrag• up1näknlng klfng besparing 2016 bfdrag 

1,005 1,0280 -0,0035 ..soo 
Musik I Dalarna 13935 16390 13999 17170 14280 17340 14351 17726 -61 -64 107 17708 
Folkmusikens hus 300 2040 301 2090 310 2150 312 2210 -8 -8 200 2394 
Musik vid S!Qan 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 D 0 
Bergslagens kammarsymfoniker 40 40 0 0 0 0 D 0 
Dalateatem 7443 16865 7477 17250 7625 17720 7663 18218 -81 -64 18091 

0 
Dalarnas museum 5417 16640 5442 17020 5550 17480 5578 17969 -61 -64 107 17951 
Mentalvårdsmuseet inkl Gruvhospitalet 1660 1700 1750 0 1799 .s -6 1787 
Scen,dans, konst 700 5590 701 5665 715 5810 719 5973 ·20 ·21 ·160 sm 
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 folkrOrelsearkiv 294 920 295 1000 300 1030 302 1059 -4 -4 1051 
Film I Dalarna 1183 2900 1188 2970 1210 3060 1216 3146 -11 ·11 ·100 3024 
Dalarnas hemslöjdsffirbund 620 780 623 1000 635 1030 638 1059 -4 -4 1051 
Uinsbibllotek Dalarna 1268 3690 1274 3670 1300 3780 1307 3886 -13 -14 3859 

Utveckllngsstöd 600 1500 1200 1200 -200 1000 
Projekfstad 2010 2010 2010 
Kulturpris och stipendier 130 130 260 260 260 
Frlstadsffirfattare 300 300 300 

Fomby folkhögskola 9930 10160 10926 11231 -38 -40 11153 
Mora folkhögskola 10000 10230 10605 10799 -37 -38 10724 
Malungs folkhögskola 7020 7180 7365 7571 -26 -27 7518 

Stöd till rörelseagda folkh6gskolor 3914 3914 4030 4143 -14 ·15 4114 
fnferkommunalersättnlng (IKE) folkhögskolor 1456 1500 1500 1500 1500 
Ideella, ldåbuma osganlsalloner Inkl konferens 16660 6355 6280 6514 ·22 -22 6470 
PonHska ungdomsförbund 605 700 700 700 
Studleförbund 9700 7790 7790 500 8290 

Muslkkonservatorfet 3150 2720 3100 3187 -11 ·11 3165 
Kultur- och bRdnfngskansnet 5135 6100 6500 6682 ·20 ·24 6638 
Kultur· och blldnlngsnämnden 620 570 570 570 ·14 ·14 542 
Folkrörelseberedning 160 160 150 150 ·15 ·15 120 
Oförutsett 1700 828 500 500 0 -30 30 500 

Totalram 31302 129257 31493 133030 321231 136890 32285 1402361 -4501 -soo.001 484,0D 139770.00 
• statsbldraaet Jaststllles under fOrutstlttnlna att motsvarande belonD erhålles tran Kulturrådet 
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Verksamhetsplan 2015 

Ordförandens förslag 
1. Kultur- och bildningsnämndens fastställer verksamhetsplan 2015 för 
Kultur- och bildningsförvaltningen. 

Sammanfattning 
En verksamhetsplan 2015 för Kultur- och bildningsförvaltningen har 
upprättats. Styrande dokument är Landstingsplan 2015-2018, antagen av 
landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, §59 Dnr LD14/01427, samt Dalarnas 
regionala kulturplan 2013-2015, antagen av landstingsfullmäktige 2012-09-
24, Dnr LD12/00871. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Verksamhetsplan (senare utskick) 
c) Styrkort (senare utskick) 
d) Karta över Landstingets kultur- och bildningsverksamheter 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram gemensamma mål för 2015 
inom perspektiven medborgare, medarbetare, verksamhet, ekonomi och 
förnyelse. 
Utöver verksamhetsplanen har de kulturverksamheter som ingår i 
samverkansmodellen att följa Dalarnas regionala kulturplan 2013-15, som 
innehåller visioner, mål och uppdrag till verksamheterna. 
Kriterier för kvantitativ och kvalitativ uppföljning av de statliga kulturmedlen 
till regioner och landsting har tagits fram och dessa ska följas. I 
kulturdatabasen, gemensam för alla län som ingår i samverkansmodellen, 
samlas in och rapporteras statistik för alla kulturverksamheter. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Med verksamhetsplanens mål ska ekonomin vara i balans och förvaltningen 
ska hålla sin budget. 

Miljö 

Med verksamhetsplanens mål ska förvaltningen vara miljöcertifierbar. 

\ \~ I 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Lagergren Malin 023-49 06 87 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef 

Org.nr: 232100-0180 malin.lagergren@ltdalama.se 



BESLUTSUNDERLAG 
Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 

2015-03-17 LD15/00686 
Sida 

2 (2) 

Likabehandling 

Med verksamhetsplanens mål ska landstingets kriterier för likabehandling 
följas. 

Barnkonsekvens 

Med verksamhetsplanens mål ska barn och ungas möjlighet till delaktighet 
och inflytande stärkas. 

Folkhälsa 

Med verksamhetsplanens mål ska kulturens och folkbildningens roll som 
hälsofrämjare stärkas. 
Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete 

Patientperspektiv, Juridik 

Ej relevant 

Samverkan med fackliga organisationer 
Förhandling enligt § 11 MBA äger rum den 13 mars 2015. 

Uppföljning 
Verksamhetsplanen följs upp så som angives i planen samt i 
verksamhetsberättelse och årsbokslut. 
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Verksamhetsplan 2015 
Organisation och nuläge 

Landstinget Dalarnas 
kultur- och bildningsförvaltning 

antagen av 

Landstinget Dalarnas 
Kultur- och bildningsnämnd 

2015-03-17 
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INLEDNING 

Vår verksamhet ska kännetecknas av en kvalitativ och bred verksamhet, väl spridd över hela lä
net. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, fåreningsliv och skolor främjar ett aktivt med
borgarskap och ökar möjligheternafår länets innevånare att påverka samhällsutvecklingen. Krea
tiva miljöer och mötesplatser bidrar till social kontakt, sammanhållning och utveckling. Aktö
rerna inom kultur och bildningsområdet är och ska vara många. 

Den regionala kulturverksamheten ska stödja och utveckla kulturen inom olika områden och sti
mulera kulturell utveckling ochfårnyelse. Dalarnas regionala kulturplan 2013-15 visar vägen. 
Under 2015 tas en ny plan fram som även inbegriper bildningen. En Kultur- och bildningsplan 
väver samman de olika kunskapsfälten och bidrar till att ytterligare stärka medborgarperspekti
vet och civilsamhället. 

Verksamheten vid landstingets skolor, i länets studie.förbund och folkrörelser är en resurs i den 
lokala och regionala utvecklingen. Med sitt breda utbud bidrar den till att höja bildningsnivån i 
länet. 

Bakgrund och nuläge 
Kultur och bildningsförvaltningen fick sin nuvarande form 2011 då Landstinget Dalar
nas folkhögskolor och Musikkonservatorium och kulturverksarnheterna bildade en ge
mensam organisation. 

Under efterföljande år har förvaltningen arbetat för att skapa ett gemensamt arbetssätt 
och öka kunskaperna om varandras verksamheter för att bygga upp en enhetlig struk
tur. 

Arbetet med Dalarnas kulturplan har lett till en ökad samverkan och ett ökat intresse 
för kulturfrågor och samarbete över gränser. 
Kultur och bildningsfrågorna ligger nära varandra och verksamheterna har ofta både 
pedagogisk och kulturell inriktning. Därför tas under 2015, på uppdrag från nämnden, 
fram en gemensam plan för Kultur och bildning att gälla 2016-18. 
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STYRNING OCH ORGANISATION 

Extern styrning 
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för kulturfrågor på regional nivå. Hur de stat
liga medlen fördelas och redovisas utgår från de mål, som formulerats för den statliga 
kulturpolitiken. 

Skolornas verksamheter styrs av de mål som fastställts på statlig nivå, av läroplaner, 
programmål, kurs- och ämnesplaner av lagar och förordningar för skolväsendet. Krav 
på redovisning och uppföljning av utbildningarnas kvalitet finns för respektive skol
form. 

Intern styrning 
Landstingsplanen 2015 - 2018 Kultur och bildningsnärnndens uppdrag, s 12-13. 

Dalarnas regionala kulturplan 2013 - 2015 
Kulturplanen visar hur den regionala kulturverksamheten i Dalarna ska utvecklas och 
främjas. Planen är ett instrument för planering och tjänar som underlag i dialogen med 
staten om de regionala kulturmedlen. Med den nya samverkansmodellen ska landsting 
och regioner avgöra vilka verksamheter som ska få statligt stöd. Centralt i planen är att 
utveckla dialogerna med Dalarnas kommuner, de professionella kulturskaparna, före
ningsliv, folkbildning och andra aktörer som gör att Dalarna har ett rikt kulturliv. 

Övergripande landstingspolicys och planer 

Organisation och arbetssätt 
Kultur- och bildningsförvalb1ingen arbetar i en organisation som spänner över många 
skilda verksamheter. I samverkansmodellen för länets kulturplan ingår flera externa 
kulturverksamheter utanför Landstingets organisation. 
Kultur- och bildningsförvalb1ingens kansli och stab arbetar för att stödja enheterna 
inom förvaltningen och samverkansmodellen. Samordning och dialog är idag en större 
del av förvaltningsansvaret. Idag finns ett strategiskt ansvar för att främja utveckling 
och förnyelse inom alla verksamheterna. 

Förvalb1ingschefen har en ledningsgrupp där cheferna för de tre folkhögskolorna, Mu
sikkonservatoriet, Film i Dalarna, Enheten Scen Dans Konst, Länsbibliotek Dalarna 
samt ekonomi- och personalchef ingår. Fyra strateger inom områdena konununikation, 
barn och unga, projekt och samverkan arbetar förvaltningsövergripande med utveckl
ingsarbete. 
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Kultur och bildningsförvaltningens organisation 

R1.m I o.wmn 

Styrning 

1Sf*1111 1;1rrt1 
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Kultur- och bildningsnämnden (KBN) är styrelse för verksamhet vid fyra skolor i länet. 
Av dessa är tre folkhögskolor och belägna i Mora, Malung samt Borlänge (Fornby). 

Vid Musikkonservatoriet Falun bedrivs en riksrekryterande spetsutbildning i musik 
på gymnasienivå. En eftergymnasial kompletterande utbildning bedrivs med Musik i 
Dalarna som huvudman. Från höstterminen 2015 överförs den kompletterande utbild
ningen till en ny eftergymnasial högskoleförberedande utbildningsform - Konst- & Kul
turutbildning. 

KBN ger bidrag till länets fyra rörelseägda folkhögskolor samt ersättning till andra 
folkhögskolor utanför länet som har studerande från Dalarna. 

KBN fördelar bidrag till ideella organisationer, politiska ungdomsförbund och studie
förbund på regional nivå. 
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Vidare ansvarar KBN för stipendieutdelning ur Bröderna Molanders stipendiefond, 
Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond samt vissa mindre, folkhög
skolebundna stipendiefonder 

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för: 
Film i Dalarna - ett resurscentrum med uppdrag att utveckla och stödja filrnkulturell 
verksamhet i länet 
Länsbibliotek Dalarna - som ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet 
samt samverka med regionala och nationella biblioteksaktörer 
Enheten Scen Dans Konst - samlar konsulenterna inom Länskonst Dalarna, Dans i Da
larna och Scenkonst Dalarna, vars uppdrag är att främja och stödja utvecklingen inom 
de respektive konstarterna. I enheten ingår även Landstingets konstarkiv, som arbetar 
med konstnärlig utsmyckning av landstingets lokaler samt Mentalvårdsmuseet - psy
kiatrihistoriskt museum i Säter med filialen Gruvhospitalet i Falun. 

Landstinget Dalarna är ensam stiftare för stiftelserna Musik i Dalarna och Dalateatern. 
Dalarnas museum är en stiftelse mellan landstinget och Dalarnas Fornminnes- och 
Hembygdsförbund. Dalarnas museum har ansvar för kulturarvsfrågor och konst. 
Det årliga anslaget fördelas av KBN. Verksamhetsplaner delges Kultur- och bildnings
nämnden i samband med budgetdiskussioner. 

Folkmusikens Hus, Dalarnas folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas 
hemslöjdsförbund samt from 2013 Avesta Art är externa verksamheter med ett region
alt uppdrag som får bidrag från KBN. 

Samtliga ovan uppräknade kulturverksarnheter, utom Mentalvårdsmuseet och Lands
tingets konstarkiv, medfinansieras av staten och omfattas av Dalarnas regionala kultur
plan. 

I KBN:s uppdrag ingår också att årligen utse åre ts kulturpristagare, två kulturstipendi
ater samt fyra unga kulturstipendiater. 

KBN lämnar även regionala bidrag till vissa andra kulturverksamheter i länet samt för
eningsstöd och utvecklingsstöd. Från och med 2014 kan föreningar/organisationer söka 
ett ny tt projekt/utvecklingsstöd som delas ut två gånger per år. 

Uppföljningsansvar 
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att årligen följa upp och redovisa till Sta
tens Kulturråd hur de statliga medlen används. Detta sker genom en kvantitativ och 
kvalitativ uppföljning. 
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KBN ska hålla sig underrättad om verksamheten i stiftelserna ovan och Älvdalens ut
bildningscentrum AB. Nämnden ska också följa verksamheten i de stiftelser inom sitt 
område där Landstingsfullmäktige utser representant i styrelsen. 

OMVÄRLDEN 

Läsfrämjande och litteratur 
Riksdagen fattade senhösten 2013 beslut om nationella mål för litteratur- och läsfrärn
jande: "Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens sär
skilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförrnåga och ha tillgång till 
litteratur av hög kvalitet." Detta ledde till att läsfrärnjande och litteratur från 2015 förs 
in i kultursamverkansmodellen. Inga extra medel tillfördes dock. Förändringen förut
sätter ökad samverkan med olika aktörer och att frågor om läsfrämjande drivs på en 
strategisk nivå de närmaste åren. 

Fristadsförfattare 
Hoten mot författare och journalister - mot det fria ordet - ökar i stora delar av världen. 
Därför är det oerhört viktigt att det finns fristäder dit författare och journalister snabbt 
kan komma när förföljelsen och hoten börjar. 
Landstinget Dalarna gav 2013 kulturverksarnheterna och folkhögskolorna uppdraget 
att utarbeta ett fristadsprogram och from 2014- 2016 finns nu en fristadsfotograf i vårt 
län, som nu kan leva och verka i frihet. Genom fristadsfotografens närvaro och engage
mang hoppas vi kunna bidra till att lyfta frågor som yttrandefrihet, demokrati och del
aktighet i olika sammanhang, där våra verksamheter blir involverade. 

Dalarna alltmer flerspråkigt 
Sverige kommer att ta emot många flyktingar de närmaste åren och många kommer till 
vårt län. Samtidigt ökar antalet personer bosatta i Dalarna som är utrikes födda. Detta 
kommer att ställa ökade krav på tillgången till medier på andra språk än svenska och 
kräva ökad samverkan mellan biblioteken. Svenska för invandrare, etableringskurser 
och studiemotiverande kurser är verksamheter på folkhögskolor som finansieras utan
för det ordinarie statsbidraget. Målgrupperna är nyanlända och arbetssökande och folk
högskolorna kan göra viktiga insatser. Villkoren för verksamheten är beroende av poli
tiska beslut på nationell nivå, men också av hur de lokala förutsättningarna förändras. 

Digital delaktighet förutsätter både kunskap och bredband 
I Dalarna ansvarar Länsstyrelsen och Region Dalarna för den regionala digitala agen
dan som har arbetats fram under hösten 2014. Bibliotek, folkhögskolor och övrig folk
bildning berörs av perspektivet digitalt innanförskap och fortsatt arbete med frågan. 
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Kulturarvet 
I dialogen mellan landstinget och ett flertal av Dalarnas kommuner framhålls stora be
hov av stöd i det kommunala arbetet med kulturarvet. Ansvaret för kulturarvet på reg
ional nivå delas mellan å ena sidan länsmuseet, och å andra sidan länsstyrelsen, som är 
tillsynsmyndighet och fördelar bidrag till exempelvis kulturmiljövård, arkeologiska 
undersökningar, utvecklingsinsatser och information. Dessvärre är så väl länsstyrelsens 
som länsmuseets resurser inom området knappa och behoven stora. Kulturarvet är 
dessutom en vital råvara för Dalarnas turistnäring som sysselsätter ca 4000 årsarbeten i 
länet. Det blir en viktig utmaning i kommande Kultur- och bildningsplan att samordna 
fältets aktörer i syfte att på bästa sätt nyttja de begränsade resurserna. 

Ny utbildningsform på Musikkonservatoriet Falun 
Från och med hösten 2015 införs en ny utbildningsform på Musikkonservatoriet Falun -
Konst- och Kulturutbildningar - enligt förordningen SFS 2013:871. Reformen stärker 
den nivå där Musikkonservatoriets eftergymnasiala utbildning verkar, dvs. eftergymn
asial men högskoleförberedande. Gymn asieutbildningarna i de vanliga gymnasiesko
lorna förbereder generellt inte elever för studier på de konstnärliga högskolorna varför 
detta mellanled är nödvändigt. 

Lärarlegitimationer 
Från och med 1juli2015 krävs lärarlegitimation för att få undervisa inom svensk skol
väsende upp t.o.m. gymnasiet. Tanken med legitimationerna är stärka kvaliteten i 
undervisningen. För Musikkonservatoriet Faluns del få r det tyvärr motsatt effekt. Där 
är de lärare som undervisar i olika musikämnen i de flesta fall inte behöriga till 
legitimation, samtidig t som de lärare på arbetsmarknaden som är behöriga till 
legitimation inte har kompetens att undervisa på Musikkonservatoriet Falun där under
visningen är högt specialiserad. En ansökan om undantag från lagen är insänd till u t
bildningsdepartementet och det finns goda förhoppningar om att hitta en lösning. 

Koppling till andra politikområden 
I EU 2020 är kompetensförsörjning prioriterad och det livslånga lärandet ett av flagg
skeppsinitiativen. Kreativa Europa är ett nytt målområde inom bidragsgivningen i EU. 
Region Dalarna har antagit en ny regional utvecklingsplan, Dalastrategin där kultur
och bildningsområdet ingår. 
Under 2015 kommer dessa områden att påverka oss och vi kommer se till att hålla oss 
uppdaterade om de möjligheter som finns att utveckla kultur och bildning i förhållande 
till hälsa, ungdomar, entreprenörskap och besöksnäring. 

Gemensamma frågor för landets folkhögskolor 
Efter riksdagsbeslut våren 2014 har folkhögskolorna fått en erkänd ställning som egen 
utbildningsform. På flera plan pågår nu arbetet med att beskriva och tydliggöra den. 
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FBR har from 1juli2014 ett mera renodlat rnyndighetsuppdrag än tidigare. Medlerns
uppdragen har tagits över av folkhögskolornas serviceorganisation FSO som arbetar 
med viktiga delar av folkbildningens "infrastruktur": Administrativa systern, IT-systern 
(Folkbildningsnätet FBN), information/vägledning (Folkhögskolornas inforrnations
tjänst, FIN), internationellt arbete (FOLAC), utvecklingsfrågor och kvalitetsfrågor mm. 
Detta ställer större krav på folkhögskolorna och deras huvudmän när det gäller an
svarstagande och deltagande i de nationella processer som avgör folkhögskolornas kva
litet, utveckling och framtid. Ett angeläget område är den digita la utvecklingen med 
flexibelt lärande och digital delaktighet. Det arbetet kräver resurser både när det gäller 
teknik och när det gäller kompetensutveckling. 
Under 2015 utvecklas ett nytt administrativt systern för landets folkhögskolor som från 
2016 ska ersätta det gamla A vantisysternet. 
Under 2015 genomför Folkbildningsrådet en översyn av statsbidragsvillkoren för folk
högskolor. Här finns en rad frågeställningar att engagera sig i. 



Styrkort för Kultur och bildning i fem perspektiv 
Landstingsplanen, Landstingets framtidsplan , Landstingets 
regionala kulturplan och gällande policys anger 
utgångspunkter och inriktning 

UPPDRAG: Ur Landstingsplanen 2015 -18 
" Landstingets bidrag stödjer verksamheter som stärker och utvecklar 
demokratin ... " 

VISION för Landstinget: Ett hälsosammare Dalarna 
LEDSTJÄRNOR: Delaktighet, samverkan, kvalitet 

PERSPEKTIV FRAMGÅNGSFAKTORER 

Medborgare 

Folkhögskolor 

Musikkonservatoriet 

Verksamhet 

Utvecklad och fortsatt dialog för samverkan 
(extern kommunikation) och god 
omvärldsbevakning 
Att vi uppfattas som angelägna av 
medborgarna 

Ett attraktivt studieutbud och att vi bryr oss 
om varje studerande 

Hög kompetens och liten omsättning i 
lärarkåren 
Gemensamma mål för lärarkåren 
Grundmurat gott rykte 
Riksrekrytering 

MÅL 

• Utvärderade aktiviteter som lockat nya 
målgrupper och ökat medborgarnas 
inflytande 

• 1 ,5 sökande per utbildningsplats 
• 85 procent av de studerande ska slutföra 

sina kurser 

• Fortsätta ge eleverna redskap för att 
kunna studera på högre utbildningar 

• Ökat antal sökande 
• Öka förankringen i länet 

• Länsbiblioteket är en aktiv och drivande 

samarbetspart regionalt och nationellt 

• Länsbiblioteket uppfattas av länets -. Länsbibliotek Dalarna 
Förhållningssätt som kännetecknas av 
utvecklingsfokus, dialog och nätverk ,--

bibliotekschefer som ett gott och relevant ~ 
stöd för biblioteksutvecklingen i ?-

r--~~~~~~~~~--r~~~~~~~~~~~~~~~~+-k_o_m_m~u_ne_r_n_a~~~~~~~~~~--1 l-oJ 

Film i Dalarna 

Verka för ett levande och rikt filmlän utifrån 
den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt 
verktyg och näring. Utveckla filmens 
möjligheter genom samarbeten lokalt, 
nationellt och internationellt 

• Aktiviteter, samarbeten och nätverk i hela 
länet 

• Webbutveckling för att bättre nå våra 
målgrupper 

~ 
() 



Vi är en lyssnande verksamhet som utgår •Att vidga kulturbegreppet genom 

Scen Dans Konst 
ifrån medborgarnas perspektiv och behov gränsöverskridande möten mellan 
Vi strävar efter öppenhet och rörlighet både konstarterna. Minst 3 genreöverskridande 
på kort och lång sikt projekt genomförs 2015 

Locka nya målgrupper till museets visningar 
• Ökat antal besökare från högskolan och 

Mentalvårdsmuseet Digitaliseringsprojekt av museets samlingar 
inleds 

andra utbildningar inom hälsa och sjukvård 

Vi känner våra verksamheter och tar vara på • Intervjuer/enkät visar att staben upplevs 

Stab/Kansli 
den kompetens och erfarenhet som finns. som ett gott stöd av politiker och 
Vi stödjer enheterna så att helheten blir verksamheter 
bättre 

Bra samspel mellan medarbetarskap och • Alla anställda ska ha personliga 

ledarskap. Förståelse för roll/mål/ansvar utvecklingsmål, överenskomna med 

Medarbetare De anställda ska uppleva att de är chefen , som följs upp 
professionella medarbetare som prioriterar • Förvaltningsgemensam medarbetarenkät 
tillsammans med cheferna och är nöjda med genomförs för 2015 
de resultat de uppnår 

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

• En ekonomi i balans där förvaltn ingen 
dagsaktuell och följs upp. 

Ekonomi 
Skapa utrymme för förnyelse och förbättring 

håller sin budget 

inom befintlig budget • En miljöcertifierbar förvaltning 

Alla enheter arbetar enligt fastställd Miljöplan 

Utvärdering, omprövning och kritisk 
• Fortsatt arbete med gemensam IT-granskning 

Lärande organisation plattform för kommunikation och 

Förändring Följa IT- utvecklingen och dess möjligheter samverkan 

Skapa och utveckla gemensamma verktyg • Kultur och bildningsplan 2016-18 
för samverkan pga. att våra verksamheter i • Lagstadgad plan för landstingets 
de flesta fall ligger utanför Landstingets biblioteksverksamheter 2016-18 
system 



DALARNA 

Landstingets kulturverksomhet 

Landstingets 
folkhögskolor/ gymnasieutbildningar 

Kulturverksamheter med stöd 
från Landstinget Dala rna 

Folkhögskolor med stöd 
från Landstinget Dalarna 

Landstingets kultur- och bildningsverksamheter 

~ 
Mora folkhögskola 
filial Skattungbyn 

Folkmusikens hus 
RättvilC 

Leksands 
folkhögskola 

FALUN 

* Gruvhospitalet 
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Dalarnas 
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'19 V Dalarna 
Länsbibliotek ~ 
Dalarna Konstarkivet 
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Dalateatern 

Scen~ 
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Kultur· och* 
bildningsförvaltningen 

@@ 
Dalarnas folkrörelsearkiv 
Arkivcentrum 
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BESLUTSUNDERLAG 
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Bestämmelser om delegering inom Kultur
och bildningsnämndens ansvarsområde 
from 2015 -04-01 
KBN § xx~/2015 

Allmän information 

Vem styr landstinget? 

Enligt regeringsformen, som är en av våra viktiga grundlagar, utövas 
beslutanderätten i landstinget av en folkvald församling -
landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige, som består av 83 ledamöter, 
skall bl a 

J;::- tillsätta en landstingsstyrelse 
J;::- tillsätta de övriga nämnder som behövs 
J;::- bestämma nämndernas verksamhetsområden 
,. välja revisorer. 

Den viktigaste av landstingets nämnder är landstingsstyrelsen. 
Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets 
angelägenheter och har det övergripande ansvaret över övriga nämnders 
verksamhet. Landstingsstyrelsen motsvarar på riksplanet närmast regeringen. 
En skillnad är att landstingsstyrelsen består av representanter både för det 
eller de partier som är i majoritet och för de som är i opposition. Så är det 
också i övriga nämnder. 

Kultur och bildningsnämnden 

En Kultur- och bildningsnämnd är tillsatt av landstingsfullmäktige att utöva 
ledningen för kultur- och bildningsverksamheten under mandatperioden 2015-
01-01-201fia-12-31. Följande ledamöter och ersättare med politisk tillhörighet 
ingår i Kultur- och bildningsnämnden. 
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GHAflaf-8.a1urk~e!-------~1H:e~'1.<1JiGe-Grdffirande (s) 
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St:min.n~ s-) 
Aoo-filritt-Gfflflewald (s) 
Christer Carlsson (m) 
Karin Perers (c) 

Ersättare 
Lars Levahn (s) 
Pef.-Mmelius (s) 
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Petra Sundell (m) 
Anna Hed (c) 
-Katafina Gustavsson (kd) 
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Kommunallagen 

Ersättare 
Per Morel ius (S) 
Tina Fagerström (S) 

Ulla Back Olsson (S) 
Mats Rönnblad (S) 

Vanja Otteva ll (M) 

Anna Karin Andersson (C) 
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Landstingets verksamhet regleras i första hand genom kommunallagen. 
Kommunallagen är en s k ramlag där riksdagen anger det minimum av regler 
som ska gälla för hur landstinget ska arbeta och organisera sina olika 
verksamheter. 

Utöver kommunallagen finns en fastställd "Arbetsordning för 
landstingsfullmäktige" samt reg lemente för landstingsstyrelsen och nämnderna 
(indelat i allmänna bestämmelser, övriga bestämmelser och särskilda 





Kultur- och bildningsnämndens reglemente (gäller from 2014-10-20) 

Allmänna bestämmelser 

Ordföranden och presidieutskott 
1 § 
Fullmäktige väljer ledamöterna i nämnden och bland dem en ordförande, en 
1 :a vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

Dessa utgör styrelsens presidium med ansvar för att bereda nämndens 
sammanträden. Nämnden kan delegera beslutsrätt till presidiet som utgör ett 
särskilt utskott. 

Fullmäktige väljer också ledamöter i folkrörelseberedningen och utser dess 
ordförande. 

Vid samtidigt förfall för ordföranden och vice ordförandena samt vid längre 
hinder för ordföranden under tjänstgöringsperioden tillämpas bestämmelserna 
i 21 § fullmäktiges arbetsordning. 

Ordföranden ansvarar för att nämnden känner till innehållet i detta reglemente, 
att den har nödvändig kunskap om de övriga bestämmelser som reglerar 
nämndens verksamhet samt kännedom om landstingets organisation. 

Sammanträden 

2§ 
Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden 
och beredningarna till dessa. Utöver de sammanträden som intagits i planen 
ska sammanträde enligt 6 kap 1 B § andra stycket i kommunallagen hållas när 
minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det 
behövs. 

Nämnden får besluta att dess sammanträden generellt eller för visst möte ska 
ske på distans enligt 6 kap 32 § kommunallagen under förutsättning att kraven 
i 5 kap 38 a § kommunallagen är uppfyllda. Om nämnden har beslutat om 
offentliga sammanträden enligt 5 § krävs också att möjligheten för allmänheten 
att ta del av sammanträdet är tillgodosedd. 

3§ 

Den enligt 2 § upprättade planen ska lämnas till nämndens ledamöter och 
ersättare. Planen publiceras på Landstingets hemsida på Internet. 

Planen utgör kallelse till sammanträdena. 

Föredragningslista och handlingar i de ärenden som ska behandlas på 
sammanträde bör lämnas till berörda en vecka före sammanträdet. Nämndens 
handlingar publiceras också på Landstingets hemsida på Internet. 

4§ 
Beträffande ersättares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar motsvarande 
bestämmelser i 1 O §fullmäktiges arbetsordning. 

Landstingfullmäktige beslutar i början av varje mandatperiod om en inbördes 
ordning mellan partierna för varje parti för det fall en partiersättare saknas. 
Ersättare kallas i sådana fall enligt denna ordning. 

Dessutom gäller 
- en ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har alltid 
rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

- en ersättare som har börjat tjänstgöra har normalt företräde 
oberoende av turordningen bland ersättarna. Om styrkebalansen 
mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som står 
före i turordningen och som inställer sig under pågående sammanträde 
träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

5§ 
Av 6 kap 19 a §kommunallagen framgår att en nämnds sammanträden ska 
hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att sammanträdet ska 
vara offentligt och på vilket sätt allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet 
att via media kunna ta del av sammanträdet. Sådana beslut fattas med enkel 
majoritet. 

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 
som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess. 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden samt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet tillkommer, 
förutom ledamot och tjänstgörande ersättare 

icke tjänstgörande ersättare i respektive nämnd 
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förvaltningschef för nämndens verksamhetsområde. 

6§ 
Förtroendevald, tjänsteman hos landstinget eller särskild sakkunnig, utöver 
stadgande i 5 § ovan, kallas efter beslut av nämnd. 

Nämnden beslutar om den som särskilt kallats till sammanträdet ska få delta i 
överläggningarna. 

7§ 
Ordföranden beslutar om formerna för beredning samt om föredragning av 
ärenden vid nämndens sammanträden. 

8§ 
Om hur ärenden avgörs och protokoll utformas finns bestämmelser i 6 kap 28-
30 §§ kommunallagen. 

Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar vad som 
stadgas om reservation i 4 kap 22 § kommunallagen. 

Med reservation avses en anmälan om att en ledamot, som deltar i ett beslut, 
inte håller med om beslutet. Reservation ska alltid anges i protokollet enligt 5 
kap 59 § kommunallagen. En reservation har rättsverkningar och kan vara 
såväl skriftlig som muntlig. 

Särskilt yttrande benämns "skriftlig reservation" i Landstings-fullmäktiges 
arbetsordning 37 § och utgör motivering till en awikande mening eller ett 
förtydligande av en ståndpunkt i samband med en reservation från en ledamot 
eller tjänstgörande ersättare. önskar en ledamot motivera eller utveckla sin 
reservation krävs ett särskilt yttrande som ska vara skriftligt, undertecknat av 
reservanten och lämnat till sekreteraren senast före justering av protokollet. En 
ledamot som reserverar sig har alltid rätt att lämna ett sådant särskilt yttrande. 

Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer till protokollet från såväl 
ledamöter, ersättare som tjänstemän av flera olika anledningar. När en 
protokollsanteckning härrör från en ledamot utgör det en svagare markering än 
en reservation och kan också göras av andra än dem som är röstberättigade 
för att markera en ståndpunkt. En protokollsanteckning kan fogas som bilaga 

till protokollet eller anges muntligt och skrivas in i protokollet av sekreteraren. 
Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar avgör ordföranden om en 
protokollsanteckning ska få göras. 

Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare att jämte tjänstgörande ordförande justera nämndens protokoll. 
Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom 
signum på varje sida av protokollet. Protokoll ska justeras senast fjorton dagar 
efter sammanträdet. 

9§ 
Nämndens sekreterare ska se till att utdrag ur nämndens justerade protokoll 
tillställs dem som är berörda av i protokollet intagna beslut. Justerat protokoll 
ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare, landstingsstyrelsen samt 
revisionen enligt dess närmare bestämmande. Justerade protokoll ska 
dessutom finnas tillgängliga på landstingets hemsida på Internet. 

Övriga bestämmelser 

Delegering 
10 § 
Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare i nämnden, 
eller åt en anställd hos landstinget att på nämndens vägnar besluta i ett visst 
ärende, eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap 34 
§ kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdraget ska anmälas för nämnden som 
bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

Om delegering till anställd i övrigt finns dessutom stadgande i 6 kap 38 § 
kommunallagen. 

Om delegering vid brådskande ärenden finns stadgande i 6 kap 36 § 
kommunallagen. 

Beslut som fattas med stöd av uppdrag enligt delegering får inte återkallas 
eller ändras av den som lämnat uppdraget. 

Ärende av principiell eller i övrigt av större betydelse ska avgöras av 
respektive nämnd. 
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Vidaredelegering 
11 § 
Om en nämnd uppdrar åt förvaltningschefen att fatta beslut, får nämnden 
överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd inom 
verksamheten att besluta istället. Sådana beslut ska anmälas till chefen som 
vidareanmäler detta till nämnden. 

Förhandling och information enligt medbestämmandelagen (MBL) 
12 § 
I ärenden där nämnden ansvarar för beredningen och närmast har att fatta 
beslut åligger det nämnden säkerställa att sådan förhandlings- och 
informationsskyldighet genomförs, som enligt lagen om medbestämmande i 
arbetslivet och medbestämmandeavtal, åligger landstinget som arbetsgivare. 
Sådan förhandling skall ske i god tid innan beslut tas. 

Medbestämmandeformer 
13 § 
Om partsammansatta organ, självförvaltningsorgan och närvarorätt för 
personalföreträdare stadgas i 7 kap kommunallagen. 

Budget- och verksamhetsansvar 
14§ 
Nämndens arbete är reglerat i kommunallagen och i detta reglemente. 
Nämnden ska också följa övriga gällande lagar och författningar, av 
landstinget träffade avtal samt av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen 
fastställda styrdokument. 

Nämnden ansvarar inom ramen för sitt uppdrag inför fullmäktige och styrelsen 
för att anvisad budgetram hålls och att verksamheten bedrivs utifrån de mål 
och riktlinjer som fullmäktige och styrelsen bestämt. Nämnden ska utifrån 
budgetramen, mål och riktlinjer specificera och fastställa sin egen budget. 

Nämnden utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom sitt 
verksamhetsområde. 

Nämnden ska i övrigt fullgöra vad landstingsfullmäktige eller 
landstingsstyrelsen ålägger nämnden. 

Utifrån sitt uppdrag ska nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning 
fungerar tillfredsställande. 

Nämnden ansvarar för besvarande av remisser inom verksamhetsområdet 
med undantag för sådana som är av principiell vikt. 

Personuppgiftsansvar, katastrofplanering och osäkra fordringar 
15§ 
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 
1998:204) inom sitt verksamhetsområde. 

Inom sitt verksamhetsområde svarar nämnden för katastrofplanering, 
beredskaps- och säkerhetsfrågor samt efterlevnad av arbetsmiljölagens 
ålägganden. 

Nämnden äger rätt att avskriva osäkra fordringar inom sitt eget 
verksamhetsområde. 

Samarbete i samhället 
16 § 
För att nämnden ska kunna fullgöra sin uppgift bör samarbete utvecklas med 
samhällsorgan, företag, organisationer och andra som har möjlighet att tillföra 
kunskap och erfarenhet. 

Initiativrätt 
17 § 
Nämnden får väcka de förslag hos landstingsstyrelsen, som är föranledda av 
verksamhetsansvaret enligt detta reglemente eller i fullmäktige fastställd 
verksamhetsplan samt är avsedda att främja verksamhetens utveckling i 
övrigt. 

Resultatansvar 
18 § 
Nämnden har eget resultatansvar och ska, enligt landstingsstyrelsens 
bestämmande, till landstingsstyrelsen avge rapporter om verksamhet och 
ekonomi. 

Verksamhetsplanerlng 
19§ 
Nämnden ansvarar för att verksamhetsplan upprättas i enlighet med beslutad 
planeringsprocess. 

Jäv 
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20§ 
Om jäv finns bestämmelser i 6 kap 24-27 §§ kommunallagen. 

Arkiv 
21 § 
För vården av nämndens arkiv gäller av fullmäktige fastställt arkivreglemente. 

Extraordinär hände/se 
22§ 
Vid en extraordinär händelse kan arbetsutskottet i egenskap av 
krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
överta hela eller delar av nämndens verksamhetsområden. Vid övergång till 
krigsorganisation övertar arbetsutskottet de arbetsuppgifter som enligt 
reglementet åligger nämnden. 

Särskilda bestämmelser 

Ledamöter 
23§ 
Kultur- och bildningsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Styrande lagstiftning och direktiv 
24§ 
Kultur- och bildningsnämnden ska särskilt, förutom de lagar och bestämmelser 
som angivits i 14 §följa skollagen och de statliga direktiv som utfärdas inom 
verksamhetsområdet. 

Folkrörelseberedning 
25§ 
Till Kultur- och bildningsnämnden ska vara knutet en folkrörelseberedning, 
bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare. Beredningen har till uppgift att 
bereda nämndens fördelning av landstingets bidrag till studieförbund och 
ideella organisationer utom handikapporganisationerna. 

Strategiskt ansvar 
26§ 
Kultur- och bildningsnämnden har ett särskilt ansvar för landstingets 
strategiska arbete inom kultur- och bildningsområdet. 

Driftsansvar 
27§ 
Kultur- och bildningsnämnden har det samlade ansvaret för drift och 
förvaltning av landstingets skol- och kulturbasenheter. 

28 § 
Landstinget Dalarna är huvudman för landstingets folkhögskolor och för 
utbildningarna vid Musikkonservatoriet Falun och Naturbruksgymnasiet 
Älvdalen. 

Folkhögskolorna är Fornby folkhögskola i Borlänge, Malungs folkhögskola och 
Mora folkhögskola. 

29§ 
Kultur- och bildningsnämnden ska hålla sig underrättad om och följa 
verksamheten i landstingets kulturstiftelser, Dalarnas museum, Dalateatern 
och Musik i Dalarna samt verksamheten vid Älvdalens Utbildningscentrum AB 
samt de övriga stiftelser inom verksamhetsområdet där Landstingsfullmäktige 
utser representant i styrelsen. 

30§ 
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för bidragsgivningen till regional 
kulturverksamhet och till rörelseägda folkhögskolor i Dalarna. Kultur- och 
bildningsnämnden ansvarar också för hanteringen av interkommunal 
ersättning vid folkhögskolestudier. Nämnden handlägger också och beslutar 
angående övriga ansökningar om bidrag från organisationer, grupper och 
enskilda som inkommer till Landstinget Dalarna, utom bidrag till 
handikapporganisationerna och hälso- och sjukvårdsanknutna bidrag. 25 § 
reglerar beredningen av vissa av dessa ärenden. 

31 § 
Kultur- och bildningsnämnden ska utgöra stipendienämnd för Bröderna 
Molanders Stiftelse samt för Stiftelsen Wästerbergslagens 
Hästförsäkringsbolags Stipendiefond. Kultur- och bildningsnämnden ansvarar 
också för de folkhögskoleanknutna stipendiefonderna. 

32§ 
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar på Landstingets vägnar för att utse 
kulturpristagare och kulturstipendiater. 
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33 § 
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för den konstnärliga utsmyckningen av 
landstingets lokaler. 

Delegering och verkställighet 
(hänvisningar till lagrum i kommunallagen och de allmänna bestämmelserna 
anges inte i detta avsnitt) 

Delegering 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från i detta fall 
Kultur- och bildningsnämnden till delegaten, d v s den som i nämndens ställe får 
besluta inom en grupp av ärenden. 

I nämndens delegationsordning framgår vilka beslut som delegeras och till vilka 
de delegeras. 

Vidaredelegering 
Om Kultur- och bildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att besluta, får 
nämnden överlåta till förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd 
inom verksamheten att besluta i stället, vidaredelegering. I följande 
delegationsordning har möjligheten att vidaredelegera noterats i kolumnen för 
KommentarNillkor med "Vidaredelegering tillåten". 

I övriga delegeringsärenden är vidaredelegering inte tillåten. Observera att detta 
inte avser verkställighetsbeslut, för vilka andra regler gäller, se vidare detta 
avsnitt. 

Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har totalansvar inför Kultur- och bildningsnämnden. Detta 
innebär att följa lagar och avtal samt ha ett delansvar för "koncernen" enligt 
upprättade planer och policydokument. Beslut att anställa/entlediga 
förvaltningschefen för Kultur och bildningsförvaltningen fattas av 
landstingsdirektören. 

Kommunalbesvär 
Ett beslut av Kultur- och bildningsnämnden, oavsett om detta fattas direkt av 
nämnden eller genom delegering till någon förtroendevald eller anställd, kan 
överklagas genom kommunalbesvär. 

Anmälan av delegeringsbeslut 
Alla delegeringsbeslut ska därför anmälas till Kultur- och bildningsnämnden och 
tillkännages. 

Tillkänna~ivandet sker antingen genom att ett särskilt delegeringsbeslut anslås 
på landstingets anslagstavla eller genom att protokollet - vari beslutet 
dokumenterats - efter anmälan i Kultur- och bildningsnämnden anslås på 
landstingets anslagstavla när det har justerats. 

Verkställighet 
~än~etecknande för ett delegeringsbeslut är bl a att det föreligger alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller 
bedömningar. 

Föreligg~r ingen självständig beslutanderätt talar man om verkställighet. 
Verkstälhghetsärenden fullföljs genom tillämpande av tidigare beslut, regler i lag 
eller avtal eller med hänvisning till instruktion eller befattningsbeskrivning. 

Sådana beslut behöver inte anmälas till styrelsen. 

Rätten för anställda att vidta verkställande/förberedande åtgärder grundas inte 
på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning som måste finnas för 
att verksamheten ska fungera. Alla typer av beslut som fattas på lägre nivå än 
nämndnivå och som inte direkt regleras genom delegering är 
verkställighetsbeslut. Sådana beslut kan verkställas av dem som ansvarar för 
funktioner och/eller resultatenheter i organisationen. 

En förutsättning för att kunna betrakta en större del av beslutsfattandet som ren 
verkställighet är att det finns av nämnden fastställda mål och riktlinjer för 
verksamheten. Det måste också finnas en politiskt fastställd ekonomisk ram för 
verksamheten. 

Med sådana dokument som grund kan de anställda i sin befattningsbeskrivning 
få befogenhet att självständigt fatta de beslut - vidta de åtgärder - som är 
nödvändiga för att uppnå de uppställda målen. Det är då fråga om beslut fattade 
i tjänsten dvs ren verkställighet. Möjligheten att överklaga beslutet försvinner 
helt och beslutet behöver inte heller anmälas till nämnden. 

I dessa delegeringsbestämmelser finns parallellt med delegeringskolumnen en 
kolumn för verkställighetsbeslut för sådana fall där tveksamhet kan råda om 
beslutet är av ena eller andra arten. Detta har gjorts för att klargöra 
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befogenhetsfördelningen för dessa beslut och för att klart skilja dem från 
delegeringsbeslut. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att det naturligtvis 
finns ännu många flera beslut som utgör verkställighetsbeslut och att 
verkställighetsbeslut, till skillnad från delegeringsbeslut, kan vidaredelegeras i 
flera led. 

Samtliga anställningsbeslut under de högsta chefstjänsterna anses utgöra 
verkställighetsbeslut och är förenat med uppdraget i linjen. Även här föreligger 
visserligen utrymme för olika bedömningar, men de får anses höra till den grupp 
beslut som behövs för att driften av verksamheten ska fungera och där samtidigt 
den medborgerliga klagorätten får anses vara av ringa intresse. 

Delegeringar/ inom Kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde 
fr om 2015-04-01 och tills vidare 

I det följande avses med basenhetschef dels förvaltningschefen, i egenskap av chef för basenheten Kultur- och bildningskansliet, dels basenhetschefer vid 
kulturenheter och skolenheter. När delegering/verkställighet endast rör skolenhet, skrivs i stället rektor. 

För kännedom återfinns landstingsövergripande delegationer i tabellen, fastställda i LS § 1134-7 20113. Kultur- och bildningsnämndens beslut avser inte dem. 

Arendegrupp Delegat Kommentarer/villkor 

1 FORETRADARSKAP/FIRMATECKNARE OCH AVTAL 

Landstingsövergripande delegationer för kännedom 

Rätt att företräda landstinget, föra dess talan och bevaka Chefsjuristen/Landstingsjuristen Häri inbegrips rätten att besluta om 

dess rätt vid domstol i alla mål och ärenden (med fullföljande av domar och beslut från 

undantag av yttranden vid kommunalbesvär rörande KL domstol och myndighet och att göra 
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6:34 2 p}, alternativt att förordna annan i sitt ställe genom rättidsprövningar av inkomna 

att utfärda rättegångsfullmakt. överklagande 

Företräda landstinget eller genom utfärdande av fullmakt Personaldirektören I grunden verkställighetsbakgrund, 

utse annan person som företräder landstinget vid överlämnas i hierarki 

arbetsrättsliga tvister samt att avsluta tvister genom 

bindande överenskommelser 

Fatta beslut om inköp och sluta ramavtal avseende Chefen för avtals- och Kommentar Beloppsgränser enl LOU 

landstingets förbrukning efter upphandling, inklusive att upphandlingsenheten/upphandlingschefen 

sluta avtal inköpscentral om att sköta upphandlingen. 

Fatta beslut om inköp utan ramavtal, sluta köpeavtal Chefen för avtals- och Kommentar beloppsgränser enl LOU 

inklusive att sluta avtal med inköpscentral om att sköta upphandlingsenheten/upphandlingschefen 

upphandling. 

Teckna landstinget/landstingsstyrelsens firma för Landstingsdirektören 

fullgörande av landstingsövergripande uppdrag såvitt 

gäller ingående av samverkans inom ramen för fastställd 

budget, som inte enligt reglemente tillkommer annan eller 

är delegerat till annan tjänsteman. 

Delegation från Kultur- och blldningsnämnden 

1.1 Rätt att företräda Kultur- och bildningsnämnden Ordförande 

1.2 Rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan FC Kommentarer i LS beslut i punkt 1. 1.3: 

tjänsteman med stöd av kommunallagen 6 kap. 37 § Gäller endast i den mån det inte står i 

kommentarsfältet att beslutet får ej 

vidaredelegeras (text tillagd). Beslut som 

fattas med stöd av vidaredelegering ska 

anmälas till förvaltningschef och till 

respektive nämnd. Dessa delgeringar ska 

vara skriftliga och publiceras på Navet. 
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1.3 Beslut om behörigheter för verkställighetsbeslut FC 

1.4 Frågor där Kultur och bildningsnämndens beslut inte utan Ordförande 

avsevärda olägenheter kan awaktas samt rätt-att 

företräda nämnden bland annat genom unEiertecknande 

av skrivelser på-Aämndens väg.naf:--Besluta i brådskande 

ärenden där varken kultur- och bildningsnämndens eller 

12residiets beslut kan awaktas. 

1.5 Avge yttrande och svar till andra myndigheter i FC 

tillsynsärenden 

1.6 Teckna landstingsstyrelsens firma för fullgörande FC 

uppdraget inom förvaltningens ansvarsområde såvitt 

gäller ingående av samverkansavtal av icke principiell 

betydelse inom ramen för fastställd budget. 

FC 

1.7 Beslut vad gäller utlämnande av allmän handling som ska Vid vägran att utlämna handling skall 

hänskjutas till myndigheten enligt offentlighets- och sökanden underrättas om att han/hon kan 

sekretesslagen 6 kap hänskjuta frågan till myndigheten för 

beslut. Sådant beslut av myndigheten ska 

kunna överklagas till kammarrätten. 

1.8 Disciplinär åtgärd mot studerande elev vid folkhögskola Disciplinära åtgärder är varning, 

avstängning och avskiljande. Handläggning 

beskrivs i den av nämnden fastställda 

Studeranderättsliga standarden. Beslut om 

avskiljande fattas av nämnden. 

a varning, avstängning Rektor 

b omprövning av varning eller avstängning FC 

C avskiljande Beslut om avskiljande fattas av nämnden. 

2 ORGANISATION 
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Delegation från Kultur- och bildningsnämnden 

2.1 Beslut om äAGfatl mindre organisatorisk2 förändringar av FC Enligt beslutad landstingsplan och/eller 

verksamhetens omfattning och inriktning som inte är av t illdelad budget 

principiell vikt. 
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Arendegrupp Delegat Anmärkning/villkor 

3 PERSONAL 

Landstingsövergripande delegationer för kännedom 

Teckna landstingsövergripande kollektivavtal Personaldirektören I samråd med LT-dir/Bitr It-dr och AU:s ordf 

Besluta om och teckna kollektivavtal och beslut vid Personaldirektören I samråd med L T-dir/Bitr It-dr och AU:s ordf 

löneöversynsförhandlingar 

Beslut om och teckna kollektivavtal om lokal awikelse Personaldirektören I samråd med FC 

från ATL med stöd av AB kap 4 § 13 mom 7b, c, f och g 

Besluta i enlighet med rekommendationer utfärdade av Personaldirektören 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) i Presidieutskott 

arbetsgivarfrågor 

Besluta om ändrad lönesättning utan samband med Personaldirektören 

löneöversyn eller nyanställning 

Lämna varsel till Arbetsförmedlingen enligt § 1 Lag om Personaldirektören Rätten får ej vidaredelegeras 

anställningsfrämjande åtgärder 

Delegation från Kultur- och bildningsnämnden 

3.1 Förbud mot bisyssla FC Rätten får ej vidaredelegeras 

~ Kellektivavtal om lokal avvvikelse från ATL med stöd av ~ 

AB kaf') 4 § ~ d mom 7 9, G, f OGA !3 

3.~3 Skyddsarbete samt dispensansökan vid arbetskonflikt FC 
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Ärendegrupp Delegat Anmärkning/villkor 

4 EKONOMI 

Landstingsövergripande delegationer för 

kännedom 

Besluta om nedskrivning och avskrivning av otvistiga Ekonomidirektören 

vårdavgifter i öppen respektive sluten vård samt andra 

fordringar upp till ett belopp maximerat till två 

prisbasbelopp per gäldenär. Detta gäller ej 

tandvårdsnämndens fordringar. 

Besluta om reglering av ersättningskrav högre än 1 O Ekonomidirektören 

tkr riktade mot landstinget, dock högst belopp 

motsvarande självrisken i landstingets 

ansvarfördelning jämte debiterad moms. 

Beslut om mottagande av gåvor till Landstingsdirektör/bitr 

landstingsövergripande verksamhet som uppgår till landstingsdirektör 

minst 1/100 prisbasbelopp och högst två prisbasbelopp 

Delegation från Kultur- och bildningsnämnden 

4.1 Besluta om mottagande av gåvor till FC 

förvaltningsanknuten verksamhet som uppgår till minst 

1/100 prisbasbelopp och högst två prisbasbelopp 

4.2 Besluta om att disponera gåvor riktade till sina Basenhetschef 

respektive verksamheter enligt givarens intentioner. 

4.3 Omprövning av beslut om stipendier ur Bröderna Ordförande Enligt villkor i stiftelseurkunderna 

Molanders stiftelse 
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4.4 Upphaneling av varor och tjänster inom verksamheten Upphandlings chefen Enlig lagen om offentlig upphandling .~ 

Investeringar överstigande 1 QrisbasbelOQQ och vad gäller verkställighet vad gällef-a.Vtalstecknande. En 

understigande 10 mkr/objekt som inte är strategiska tilldelningsbeslut. FC investering är en utgift avseende ett enskilt 

investeringar objekt eller genomförande av UQQdrag, som 

både har en livslängd om minst 3 års 

varaktighet och UQQgår till minst 1 

QrisbasbelOQQ (exklusive moms}. Ett 

investeringsobjekt kan inkludera 

sammanhängande tjänster. 

Investeringar över 50 Mkr beslutar fullmäktige 

om. 

Strategiska investeringar och investeringar 

mellan 10 och 50 Mkr beslutar res12ektive 

nämnd om. 

För regler för direktUQQhandling. se 

verkställighetsbeslut LD14/02089. 

4.5 Rätt att fördela produktionsstöd/motsvarande inom FC Vidaredelegering tillåten 

ramen för konsulentverksamhetens budget avseende 

film, dans, scenkonst och konst 

4.6 Rätt att fördela medel ur folkhögskoleanknutna Folkhögskolerektor 

stipendiefonder 
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Arendegrupp Delegat Anmärkning/villkor 

5 GYMNASIESKOLORNA ! 

Delegation från Kultur- och bildningsnämnden 

5.1 Beslut om antagningmsttagaflee av sökande Rektor SL 15 kap§§ 12-14 

5.2 Antagning vid senare tidpunkt än vid utbildningens start Rektor GyF Ie kap § §.~ 

samt ev inträdesprov 

5.~4 Datum för höst- och vårterminens början och slut Rektor GyF 3 kap 2 § 

&..a Andra tider föF-läBåfets-bäi:fan och sll:lt-fGr Rekter GyF 3 kap 2 § 

gyR:inasie1::1!9i l~ 

M Antal dagar far-idrott och fril1::1ftsverksan:H:let Rekter GyF 3 l~ap 3 § 

5.1+ Individuellt vValbara kurser och kmsei:-seffi Rektor GyF 1§ kap -1-7 § 

~rGg ra ffi-föl:tljtlf>ni ng 

~ \JnGleFVisflin§&tiR:imar-för-varje-k-tJ-FS-eGÅ-§Yffiflasiearaete Rekror 8-Gyf--:1-ka~--§ 

&amt-Gn+-fufdelFliA§8fl-alJ-1:1.flGie rvis ni ng stiden. 

Redovisning hm >Jarje elev erbj1::1dits sin garanteraee 

tlflEler>,1isningstid 

6.,.9 g}rlängd 1::1ntlervisning Rekter ,A.. GyF a kap 24 § 

&:-+Q Elyle a>J inriktning inoR:i ett prograR:i Rekter GyF- e kap ~2 § 

!. f\ ,-, 1:Jt8il8nin§ seffi-f}åeäfjat&fer:e-tlen ~ jl:lli ;;!Q~ ~ 

~il9nin§ sem µåee~ats efter Elen ~ jl:lli ;;!Q~ ~ 
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I• Landstinget 
• DALARNA 

~\'~§2~fA_ 
BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-03-17 Sida 1 (2) 
Dnr LD15/00136 

Uppdnr 976 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Internkontroll 2015 - plan. 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna plan för intern kontroll 2015 enligt bilaga 

Sammanfattning 
Landstingsstyrelsen beslutade i mars 2008 om riktlinjer för interna 
kontrollområden. Varje nämnd ska varje år fastställa en plan för 
uppföljning/utveckling av den interna kontrollen. Planen kan komma att 
revideras efter att landstingsgemensamma kontrollområden utarbetats i det 
koncernövergripande nätverket för intern kontroll. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) lnterkontroll 2015 - plan 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Varje nämnd ska varje år fastställa en plan för uppföljning/utveckling av den 
interna kontrollen. En särskild rapport över resultatet av föregående plan 
ska också årligen göras till nämnden. Planer och uppföljningsrapporter ska 
överlämnas till landstingsstyrelsen (LS) och revisorerna för kännedom. 

Inom landstinget Dalarna införs för närvarande ett gemensamt 
ledningssystem. Inom ledningssystemet förekommer så kallad egen kontroll 
där verksamheten systematiskt följs upp och utvärderas och där ledningen 
tillsammans med ansvariga går igenom året som varit. I maj kommer 
landstingets övergripande ledningsgrupp att ha en sk ledningens 
genomgång. De landstingsgemensamma kontrollpunkterna kommer att ta 
utgångspunkt i den genomgången och därför kan Kultur- och 
bildningsförvaltningens kontrollplan komma att uppdateras under 2015. 

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 
Förhandling enligt § 11 MBA äger rum den 13 mars 

\ \~ I 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Ekonomichef 

Org.nr: 232100-0180 anna.skogberg@ltdalarna.se 



BESLUTSUNDERLAG 
Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 

2015-02-10 LD15/00136 
Sida 

2 (2) 

Uppföljning 
Uppföljning sker under året enligt bilagd plan 



INTERN KONTROLL - Plan 
Kultur- och bildningsförvaltningen 2015 -

I I I 

I 
I 

,_ 

I 
I 

I I 

I 
! ~ ' I 

Attestinstruktioner Att de gemensamma Ekonom i chef Stickprov av I 0 KBN Uppföljning i 
attestinstrnktionerna fö ljs fakturor I ggr/år samband med 

- Ska fakturan belasta på vaije enhet delårsbokslut. 
enheten? Rappo1teras i 

- Är det rätt attestant? samband med att ny 
internkontroll plan tas 

Periodisering av intäkter Belastar leverantörs-, kundfakturor Ekonom i chef Stickprov av I 0 KBN Uppföljning i 
och kostnader och bokföringsorder rätt period? verifikat I ggr/år samband med 

på vaije enhet delårsbokslut. 
Rapporteras i 
sam band med att ny 
internkontroll plan tas 

Inkomstkassa/handkassa Kontroll av kassorna på plats Ekonomichef Total genomgång KBN Uppföljning löpande 
Kontroll av bokföring av kassorna under året. 

Rapporteras i 
samband med att ny 
internkontroll olan tas 

Användning av MU- Kontroll av att alla använder sig av Personalchef Total genomgång KBN Uppföljning i 
samtalsunderlag det landstingsgemensamma samband med 

underlaget för MU-samtal delårsbokslut. 
Rapporteras i 
samband med att ny 
internkontrnll plan tas 
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I• Landstinget 
• DALARNA 

~C~§ .3o~ 
BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-03-17 Sida 1 (1) 
Dnr LD15/00684 

Uppdnr 1021 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Val av styrelse för stiftelsen Skattungeskolan 2015-2018 

Ordförandens förslag 
1. Kultur och bildningsnämnden utser xxx till ledamot av Stiftelsen 

Skattungeskolan för mandatperioden 2015-01-01 -2018-12-31. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Skattungeskolan verkar för att materiella resurser ställs till 
förfogande för Skattungbyns kurser, som är inriktade på ekologisk odling 
och hållbar livsföring. Stiftelsen ska även förvalta skolans egendomar. En av 
de fem ledamöterna i stiftelsens styrelse ska representeras av Mora 
folkhögskola och utses av dess styrelse, som numera är Kultur- och 
bildningsnämnden. Ledamöterna väljs för innevarande mandatperiod. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Mora folkhögskola har under ca 35 år bedrivit kurser i Skattungbyn i Orsa. 
Stiftelsen Skattungeskolan, som registrerades 1998 ska verka för att "mark, 
byggnader, redskap och andra materiella resurser ställs till förfogande för 
en utbildning som är inriktad på resursbevarande försörjning." Stiftelsen ska 
också "förvalta ägd eller tillhandahållen egendom". 
Enligt stiftelsens stadgar ska styrelsen bestå av minst fem ledamöter. En av 
dessa ska representera Mora folkhögskola och utses av dess styrelse. 
Eftersom Mora folkhögskolas styrelse numera utgörs av Kultur- och 
bildningsnämnden, utses landstingets ledamot av denna. 

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

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 äger rum den 13 mars. 

Uppföljning 
Ej aktuellt. 

\ \~ I 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Lagergren Malin 023-49 06 87 
Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningschef 

Org.nr: 232100-0180 malin.lagergren@ltdalarna.se 



I• Landstinget 
• DALARNA 

t-;t~ j ~ fA.../ 

BESLUTSUNDERLAG 
Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 
Kultur- och bildningskansli 

Datum 2015-03-17 Sida 1 (2) 
Dnr LD15/00656 

Uppdnr 1023 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Kulturpris och kulturstipendier, val av ledamöter 2015-2018 

Ordförandens förslag 
1. Presidiet föreslås att utgöra kommitten för att bereda ärendet 

kulturpris och kulturstipendier. 

Sammanfattning 
Enligt av fullmäktige § 183/10, beslut att särskilt reglemente för kultur
nämnden framgår att Kultur- och bildningsnämnden har att utse 
kulturpristagare och kulturstipendiater. En kommitte för att bereda frågan 
och att utse förslag till kulturpristagare och stipendiater bör inrättas. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
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 på annat säll 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 ". 

Sedan 1970 har landstinget även utdelat stipendier som avser 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 ovannämnda områden. 

Majoriteten föreslår att Mursal Isa (MP) och Susanne Lazar (S) ingår 

i kommitten. Oppositionen föreslår Håkan Frank (M). 

Patientperspektiv 

Ej aktuellt 

\ \~ I 
Besöksadress Kontakt Handläggare 
Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Arrhen Erik 
Falun landstinget.dalama@ltdalama.se Kultursekreterare 

Org.nr: 232100-0180 erik.arrhen@ltdalama.se 



BESLUTSUNDERLAG 
Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden 

Kultur- och bildningsförvaltningen 

Ekonomi och finansiering 

Ej aktuellt 

Miljö 

Ej aktuellt 

Likabehandling 

Datum Dnr Sida 

2015-03-17 LD15/00656 2 (2) 

En jämn könsfördelning eftersträvas så väl i stipendiekommitten som bland 
stipendiaterna. 

Barnperspektiv 

Fyra av kulturstipendierna är riktade till unga mellan 16-25 år. 

Juridik 

Ej aktuellt 

Folkhälsa 

Ej aktuellt 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Ej aktuellt 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt § 10 MBA äger rum den 13 mars. 

Uppföljning 
Ej aktuellt 
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