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Kn § 22

Dnr KN 2016/0005

Nämndplan och strategier för Kulturnämnden 2017
Beslut
1. Kulturnämnden beslutar att anta nämndplanen med föreslagna ändringar i
finansiella förutsättningar.
2. Kulturnämnden föreslår en utökning av driftbudgeten 2017 med 400 000
kronor för att nå nämndplanens mål samt för kulturmiljövård.
3. Kulturnämnden föreslår en utökning av investeringsbudgeten 2017 med
2 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige
överlämnat till Kulturnämnden genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att
tydliggöra inriktningen samt beskriva hur Kulturnämnden avser att ta sig an
fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Kulturnämnden anger vilka
prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och kommunens
egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten har kulturnämnden beslutat
om prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och
kontinuerligt återrapporteras till kulturnämnden. Nämndplanen beslutas av nämnden
och revideras årligen.
Till grund för utformningen av nämndplanen ligger Säters biblioteksplan och
kulturplan som är antagen av fullmäktige och Kulturnämnden i Säter.
Kulturnämnden skall:








Utveckla biblioteket som mötesplats för kunskap (folkbildning) och
medborgarkommunikation.
Delta i kommunens arbete med Bilden av Säter.
Delta i kommunens integrationsarbete.
Ha medvetna och riktade läsfrämjandesatsningar i och utanför biblioteket.
Erbjuda fler digitala hjälpmedel och tjänster
Ökad handledning i informationskunskap och teknik
Öka medie- och informationskunskapen hos bibliotekspersonalen och
utveckla nya arbetssätt

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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