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Kn § 18     
 
Verksamhetsinformation av Lundgrens kulturhus 

 
 Mats Bergqvist hälsar kulturnämnden välkomna och berättar spännande historia runt 

 listfabriken och kulturhusets byggnad. Mats berättar även om aktiviteter som sker i 

 kulturhuset idag i form av utställningar mm.  

 Kulturnämnden tackar för ett fantastiskt gott fika med hembakat bröd och för 

 intressant information gällande listfabriken och Lundgrens kulturhus. 

 

__________ 
 
 
 
Delges: Lundgrens kulturhus 
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Kn § 19    Dnr KN2017/0012 
 
Bokslut 2016. Information 
 

 Information 
Ordförande AnnBritt Grünewald har godkänt det fullständiga bokslutet för 2016 
med budgetuppföljning och bokslutskommentarer. 
 

 Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Anette Stengård presenterar bokslut, biblioteksstatistik och  
bokslutskommentarer. Kulturnämnden beslutade vid nämnden den 2 februari att 
ordförande AnnBritt Grünewald skulle godkänna årsbokslutet, vilket lämnades in 
den 27 februari, sista datum för inlämning. 
 
 
 
__________ 
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Kulturnämnden  

 
Resultaträkning (kkr) Budget 

2016 
Redovisning

2016 
Avvikelse Redovisning 

2015 
Förändring

% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 198 330 132 551 -40% 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 13 391 13 809 -418 13 414 3 % 
Årets resultat 13 193 13 479 -286 12 863 5 % 
Därav kapitalkostnad 131 143 12 140 2% 
Investeringar 210 219 9 285 -23% 
Antal årsarbetare  11,3  12,5  
 
 
Viktiga händelser 
Kulturförvaltningen har under året arbetet efter den av fullmäktige antagna Biblioteks- och kulturplanen. 
Den allmänkulturella verksamheten som möjliggörare för kulturella upplevelser och delaktighet poängteras. 
Bibliotekets roll som mötesplats, läsfrämjare och kunskapsförmedlare ska utvecklas. Under 2016 har de anställdas roller 
förtydligats och utvecklats. Detta för att möjliggöra individuell utvecklig och för att bättre nå uppsatta mål. Dessutom är 
en av de viktigaste effekterna av målarbetet att de anställda mår bättre med tydligare uppdrag. Genomförandeplaner 
(aktivitetsplaner) både övergripande och individuella har upprättats. 
 
Mål för verksamheten 
För biblioteksverksamheten finns tre strategier. Den första är att utveckla biblioteksrummet som demokratisk 
mötesplats samt motverka utanförskap. Det andra är att stärka det läsfrämjande uppdraget. Det tredje är att ge 
allmänheten möjlighet till information och erbjuda kompetenshöjande insatser för informationssökning och källkritik, 
även den digitala mötesplatsen ska utvecklas. Prioriterade målgrupper är barn och unga, personer med annat modersmål 
än svenska och personer med funktionsvariationer.  
 
Medie- och informationskunnighet 
Med utgångspunkt i den första strategin, om det demokratiska uppdraget och biblioteksplanens tredje strategi, så har en 
bibliotekarie anställts som ska arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK). Detta för att minska den digitala 
klyftan och för att stärka informationskunnigheten hos allmänheten. Hon kommer att arbeta med att utveckla 
kompetenser inom informationsökning, sociala medier, källkritik, digitalt skapande, digital teknik och IT-säkerhet. För 
att nå allmänheten kommer hon också att jobba med marknadsföring, information och uppsökande verksamhet.  
 
Biblioteksrummet som demokratisk arena 
Både biblioteket och kultursekreteraren har som uppgift att utveckla biblioteksrummet/kulturhörnan som mötesplats. 
Under första delen av 2016 tog Säter emot flera personer som kom till Sverige i den stora flyktingströmmen och 
Stadshotellet gjordes om till flyktingförläggning. Flera av dem besökte biblioteket och ett femtiotal av dem ville lära sig 
svenska och biblioteket blev på onsdagarna en mötesplats för flyktingar, volontärer (lärare) och förvaltningens personal. 
Migrationsverket gjorde under sommaren en förflyttning av flyktingarna till andra orter och behovet av att tala svenska 
minskade. I ett samarbete med ABF så fortsätter svenskaundervisningen på onsdagarna för de asylsökande som 
fortfarande finns i kommunen. Förvaltningen har också startat ett projekt, Språkvän, där kultursamordnarens roll är att 
föra samman svensktalande med icke svensktalande, det är också ett integrationsprojekt. 

Av: Petra Sahlin 
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Film och dans 
Kulturnämndens ambition är att utveckla filmen och dansen i Säters kommun, Folkets hus har renoverats och en ny 
hörsal har byggts som kan utveckla dess verksamhet ytterligare, inom tex filmområdet. Diskussioner om att arrangera 
filmfestivaler i kommunen pågår. Den vikarierande kultursekreteraren har arrangerat filmvisningar i samarbete med 
TV- och Biografmuseet. Hon har också arrangerat välbesökta dansföreställningar.  

 
Bilden av Säter 
Kulturnämnden har beslutat att delta i projektet Bilden av Säter. För att komma fram till vad Bilden av Säter kan betyda 
för kulturnämndens verksamhet förs en utvecklingsdiskussion tillsammans med nämnden, kultursekreteraren, 
näringslivschefen och kommunikationschefen. 
 
Det ekonomiska resultatet 
För 2016 har Kulturnämnden gått 286 000 kr över planerad budget. Det beror på ökade kostnader i samband med 
vikariekostnader. 
 
Investeringar 
Investeringarna har gjorts enligt plan. Dock har inte den planerade investeringen av bokinkastet gått att åstadkomma 
eftersom det är svårigheter att tillverka bokinkastet. Ett underskott på 9000 kr beror delvis på att det planerade inköpet 
av larmet till TV- och biografmuseet blev dyrare än beräknat.  

Personalsituationen 
Under 2016 har de anställdas roller förtydligats och utvecklats. Detta för att möjliggöra individuell utvecklig och för att 
bättre nå uppsatta mål. En av de viktigaste effekterna av målarbetet är att de anställda mår bättre med tydligare uppdrag. 
Genomförandeplaner (aktivitetsplaner) både övergripande och individuella har upprättats. Det har också blivit lättare 
för de anställda att genomföra sitt arbete eftersom individuella mål också har satts upp. Flera har fått nya roller, tjänster 
har förtydligats och utvecklats. Detta för att möjliggöra individuell utvecklig och för att bättre nå uppsatta mål. 
Dessutom är en av de viktigaste effekterna av målarbetet att de anställda mår bättre med tydligare uppdrag. 
Genomförandeplaner (aktivitetsplaner) både övergripande och individuella har upprättats. 

Hur ser framtiden ut 2017-2018?  

 Ny teknik kommer att både vidga och begränsa vem som har tillgång till information. Både läskunnighet och 
digital informationskompetens behövs för att ha färdigheter i informationskunnighet (information literacy). 
Detta kommer att vara en förutsättning för att kunna ha tillgång till information i vårt samhälle. 

 Nätbaserad utbildning kommer att både demokratisera och samtidigt undergräva vårt lärande. Den snabba 
globala ökningen av nätbaserade utbildningsresurser kommer att göra möjligheterna till lärande långt fler, 
billigare och mer tillgängliga. Värdet på livslångtlärande kommer att öka och icke informell och informellt 
lärande kommer att få ett större erkännande. 

 Gränserna för personlig integritet och dataskydd kommer att omdefinieras. De allt större datamängder som 
samlas hos myndigheter och företag kommer att göra underlag för avancerad kartläggning av enskilda 
personer, samtidigt som sofistikerade metoder för att avlyssna och filtrera kommunikationsdata kommer att 
göra det både billigare och lättare att spåra dessa personer. 

 I det uppkopplade får fler möjlighet att gemensamt agera vilket kan stärka demokratin samtidigt som 
framväxten av enfrågerörelser gynnas. Ökad öppenhet och tillgång till uppgifter från den offentliga sektorn 
kommer att leda till större genomskinlighet och samhällsservice med medborgaren i centrum. 

 Nya digitala enheter, uppkopplade mobila enheter, nätverksanslutna sensorer i apparater och infrastrukturer, 
3Dskrivare, maskinöversättningsprogram kommer att förändra ekonomiska strukturer. Nya uppfinningar 
hjälper människor att bli ekonomiskt aktiva längre fram i livet och från vilken plats som helst. 

Mål för verksamheten – metoder för uppföljning 
 
Övergripande målområden för Säters kommun 
Vision  
Säter har som mål att ha 12 000 invånare år 2030.  
Säters kommun präglas av framtidstro.  
I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet.  
Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor 
Förstärka den positiva bilden av Säter. 
 
Målområden 
Goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer. 
Bra boende miljöer och goda uppväxtvillkor. 
Förstärka den positiva bilden av Säter 
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Kulturförvaltningen har att planera sin verksamhet utifrån den politiskt antagna Biblioteks- och kulturplanen 2016-
2018. Planen är treårig vilket betyder att en större uppföljning ska genomföras i planperiodens slut. Ambitionen var att 
under 2016 utveckla nyckeltal för uppföljning, detta har inte gått att genomföra. 
 

 
Mål 1 Biblioteket ska prioritera läsfrämjande insatser för att öka läsförmågan bland 

barn och unga samt för personer med annat modersmål än svenska. 

  

Målet nås inte: Läsfrämjande insatser för annat modersmål än svenska har 
pågått under hela 2016. Under första delen av 2016 pågick Språkcafé för 
asylsökande varje onsdag på biblioteket. Under andra halvan av 2016 höll ABF 
svenskaundervisning på biblioteket för asylsökande, både för unga och äldre. 
Läsfrämjande för små barn fungerar bra utifrån planerad verksamhet. Däremot 
borde läsfrämjande för svensktalande ungdomar ha utvecklats mer. 

  
 
 

Mål 2 Biblioteket ska vara en demokratisk arena/kommunikationsplattform för 
kommunens medborgare och kommunens verksamheter. 

  

Målet nås inte: Ett arbete har påbörjats med att utveckla Biblioteket som 
mötesplats tex, Språkcafé på onsdagar och Mind Craft och Maker Space  för 
10-12åringar. Ipads har köpts in och placerats ut i bibliotekslokalen. 
Kommunens verksamheter har inte använt sig av biblioteketslokaler. 
Ambitionen är också att föreningslivet kan använda sig av lokalen. Ytterliggare 
marknadsföring behövs.  
 
 
 
 

Mål 3 Allmänkulturen och biblioteket ska prioritera målgrupperna barn och unga, 
personer med annat modersmål än svenska samt personer med funktionshinder. 
Säters kulturmiljöer och konst utomhus ska underhållas och renoveras. 
 

  

Målet nås: Verksamhet för barn från 0 till 12 år pågår med Bebiscafé varje 
vecka, alla förskoleklasser kommer till biblioteket. En tjänst har utvecklats för 
att jobba med ungdomar. En konstutställning arrangerades i Säterdalen i 
samarbete med Gärdet. En teaterföreställning ”Churchill var inte heller klok” i 
samarbete med Autismföreningen I Dalarna arrangerades på Folkets hus. 
Avsatta medel i budget används till renovering av kulturmiljön. 

 
 
Biblioteksverksamhet innebär ekologiskt hållbar utveckling, eftersom böcker och andra medier återanvänds. Utlåningen 
av e-böcker ökar mycket, vilket sparar papper och skog. 
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 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Verksamhetens totala 
kostnad 

1319 1298 1171 1125 719 678 662

Antal lån invånare 7,3 6,7 8,9 8,7 8,8 8,5 9,1
Antal besökare 
biblioteket Säters 
Kommun 

81367 74622 75248 75025 74605 70257 72689

Sammantaget 
öppethållande på 
biblioteken tim/vecka 

74 74 74 74 74 77 77

Utlån antalet e-böcker 1300 1150 1651 1591 1040 405 402
 
 

evst
Maskinskriven text
 Bilaga 1 Kn § 19  2017-03-16 4(4)

evst
Maskinskriven text

evst
Maskinskriven text

evst
Maskinskriven text

evst
Maskinskriven text



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2017-03-16 5 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 Kn § 20    Dnr KN2017/0017  
 
 Internkontrollplan 2016 
 

Beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen av 2016 års internkontroll. 
 

 Ärendebeskrivning 
Kulturförvaltningen har arbetat efter 2016 års internkontroll. Inga avvikelser att 
rapportera.  
 
 
 
 _____________ 
Bilaga 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INTERN KONTROLLPLAN 2017 
  Kulturnämnden Kn § 20   

2017-03-16 
 

Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Ansvarig Frekvens Metod Rapportering 
Till 

Riskbedömning Anm 

Diarium         
Inkomna handlingar 
 

Att inkommen 
handling diarieförs 
och ärende upp-
rättas 

Registrator Förvaltningschef Kontinuerligt 
2 ggr/år 

Diarieförs i 360 Förvaltningschef Liten  

Stänga och avsluta 
ärenden i diariet 

Ta ut lista över årets 
ärenden i 360 

Registrator Förvaltningschef 2 ggr/år Genomgång av 
lista 

Förvaltningschef Måttlig  

Arbetsmiljö         
Systematiskt 
arbetsmiljö-och 
brandskyddsarbete, 
jämställdhetsarbete 
 

Att lagar, föreskrifter 
och kommunens 
egna riktlinjer samt 
upprättade planer 
följs 

Skyddsombud Förvaltningschef 1 ggr/år Protokollförs i 
riskprio 

Nämnd Måttlig  Rapporteras 
på APT 

Verksamhet         
Kontroll av 
utbetalningar till 
föreningar efter beslut 

Uppföljning av 
fattade beslut 

Nämnd-
sekreterare 

Förvaltningschef 1ggr 
månaden 

Kopia på 
utanordning till 
diariet 

Förvaltningschef Måttlig Uppföljning av 
redovisning 
från föreningar 
efter avslutade 
arrangemang 

Delgivning av ärenden Upprättande av 
pågående mapp 
med förteckning av 
aktuella ärenden 
som skall delges 

Nämnd-
sekreterare 

Förvaltningschef Efter varje 
nämndmöte 

Kontroll att 
pågående 
mappen är tom 

Förvaltningschef Måttlig  

 
 
 
 
 
H:\KULTURNÄMND\KULTURNÄMND\STYRDOKUMENT\Internkontrollplan 2017.doc 
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 Kn § 21    Dnr KN2016/0046  

 
 Kulturnämndens allmänkulturella mål 2017-2018. 

  
 Beslut 

Kulturnämnden beslutar att godta målen; kulturens roll för Bilden av Säter samt  
Kultur för barn och unga. 
 
Kulturnämnden beslutar att skriva in målen i nämndplanen 2018. 
 
  
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen presenterar ett förslag på allmänkulturens mål som har tagits 

fram tillsammans med kultursekreterare Karin Hästö. Förslaget grundar sig även på 

kulturnämndens diskussion från senaste nämndmötet den 2 februari. 

  

1. Kulturens roll för Bilden av Säter 

Strategier:   

Utveckla Säterdalen med hjälp av kulturen. 

Utveckla Film och modern dans. 

Effektiv samordning/genomförande av arrangemang. 

Utveckla hälsa och delaktighet genom kultur. 

2. Kultur för Barn och Unga  

Strategier: 

Kulturnämndens uppdrag för allmänkulturen ska också inrymma ett tydligt barn och 

ungdomsperspektiv. 

 

  

_____________ 
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 Kn § 22    Dnr KN2017/0006 

    

 Investeringsbudget/driftsbudget 2018-2019 
 

 Beslut 
 Kulturnämnden beslutar att godta kulturförvaltningens förslag på 
 investeringsbudget/driftsbudget 2018-2019. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen presenterar ett förslag om investerings- och driftsbudget. 
Föreslagen preliminär rambudget för 2018 är 14 448 000 kronor Kulturnämnden vill 
utveckla bilden av Säter genom allmänkulturen och medie- och 
kommunikationskunskap hos allmänheten, vilket innebär en ökning av den 
preliminära budgeten med 600 000 kronor till 15 048 000 kronor. Kulturnämndens 
behov av investeringsbudget för 2018 är 740 000 kronor.   

 Investeringsbudget 2018 

 Biblioteksrummet inventarier, nytt bibliotek Stora Skedvi skola 300 000 kronor. 

 Konstutsmyckning, nybyggnation Stora Skedvi skola 440 000 kronor. 

 

740 000 kronor 

Driftsbudget 2018 

 Kulturens roll för Bilden av Säter 

Strategier:   

Utveckla Säterdalen med hjälp av kulturen. 

Utveckla Film och modern dans. 

Effektiv samordning/genomförande av arrangemang. 

Utveckla hälsa och delaktighet genom kultur. 

 Kultur för Barn och Unga  

Strategier: 

Samtliga av kulturnämndens uppdrag för allmänkulturen ska inrymma ett tydligt 

barn och ungdomsperspektiv. 

 Utveckla Medie- och kommunikationskunskap hos allmänheten. 

 

600 000 kronor utöver föreslagen preliminär budget 

__________ 
 

Delges: Ekonomikontoret 
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 Kn § 23    Dnr KN2017/0016 
    
 Remiss, strategi för ungdomsverksamheten 

 
Förslag till beslut 

 Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till strategi för 
 ungdomsverksamheten. 
  
 Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att ta initiativ till en 
 kommunövergripande strategi och kartläggning som visar de olika nämndernas 
 politiska  ambitioner och förvaltningarnas verksamhet för ungdomarna i Säters 
 kommun. 

Kulturnämndens ärendebeskrivning 
 
I alla förvaltningar pågår verksamheter för ungdomar. Med ett kommunövergripande 
dokument så kan kommunen göra gemensamma satsningar och prioriteringar. 
Exempelvis finns forskning om kulturens betydelse för ungdomars utveckling och 
deltagande. Även regionala och statliga styrdokument finns för området. 

 Barn- och utbildningsnämndens ärendebeskrivning och beslut 
 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutade att, dnr:Bun 2016/0122  
  skicka förslaget till strategi för ungdomsverksamheten på remiss till övriga nämnder i 
 kommunen. Nämnderna ska inkomma med ett svar senast den 30 april 2017. 
 
 Som ett led i barn- och utbildningsnämndens arbete med strategier för att 
 styra verksamheten mot gällande mål har förslag på strategi för Ung i 
 Säter tagits fram. 
 Strategin skall koppla ihop Ung i Säter med de nationella, regionala och 
 kommunala styrdokumenten samt vila på ett forskningsbaserat underlag 
 där sådan finns att tillgå. 

 

 

__________ 
 

 

Delges:  Barn och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen. 
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 Kn § 24    Dnr KN2017/0021 
    
 Remiss, granskning av detaljplan för del av kv. Folieraren. 

 
Beslut 

 Kulturnämnden beslutar att godkänna detaljplanen för del av kv. Folieraren i Mora 
 By Säters kommun. 

Ärendebeskrivning 

 Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för del av kvarteret 
 Folieraren i Mora by. Detaljplanen tas fram för att tillgodose behovet av tomter i 
 Gustafs tätort. Planområdet består av ett mindre område på ca en hektar i anslutning 
 till Förgyllarvägen, Guldläggarvägen och Skyttevägen. Totalt planeras sex nya tomter. 
 Planen innebär även en anpassning av korsningen in till förskolan från 
 Guldläggarvägen. 
 
 Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan från 2013 samt förslag till 
 ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort som varit ute på samråd under 
 sommaren/hösten 2016.   
 
 Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan-och bygglagen 2010:900 vilket 
 innebär att sakägare/ fastighetsägare, myndigheter, allmänheten med flera har 
 möjlighet att komma med synpunkter under granskningen innan planen kan antas.  
 Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
 förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 
 
 Granskningen pågår under perioden 2017-03-01—2017-03-26 
 
 Se handlingar på kommunens hemsida (under fliken bygga och bo) 
 www.sater.se  
 
 

_______ 
 

 

Delges:  Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

http://www.sater.se/
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 Kn § 25 

   
 Delegationsbeslut 

 
Förvaltningschef: 
Anställning     

Isabelle Felczak har fått förlängt vikariat som kultursekreterare till den 31 augusti 

2017. 

Mimmi Olsson barnbibliotekarie har fått förlängt vikariat till den 30 april 2017. 

Kultursekreterare: 
 Föreningsstöd och arrangemangsstöd Dnr KN2017/0014 

Säters dragspelsgille 5000:- 

 

Gruppen för konstinköp: 
Konstinköp     
Inget att rapportera. 

       

 __________ 
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Kn § 26  
 

 Verksamhetsinformation 
 Kulturförvaltningen har haft en processdag den 27 februari för att kartlägga 

 kommunikationsbehovet. 

 Allmänkultur 
 Vårens kvalitetsfilmer på Tv och biografmuseet pågår. 
   

Bibliotek 
Bebiscafeét pågår. 
Avkopplat pågår. 
Svenska för nyanlända i samarbete med ABF pågår. 
Allmän datakunskap pågår.  
Advokatjour och datajour pågår. 
Boka bibliotekarie pågår. 
Besök från Särskolan åk 6-9 sker en gång i månaden på Säters bibliotek.  
Besök av Säters förskoleklasser sker kontinuerligt under läsåret. 
Sagostund. 
 
Personal 

Inget att rapportera. 
 

  
Lokal  
Förvaltningen planerar biblioteksflytt och utformning av det nya biblioteket i 

Stora Skedvi. 

 

 __________ 
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Kn § 27  
 
               Rapport och information 
  

 Datorersättning för ledamöter. 

 Nytt avtal har upprättats mellan Filmägarnas kontrollbyrå AB och Säters 

kommun. 

 Det nya avtalet mellan Säters kommun och Föreningen Folkets Hus har skrivits 

på. 

 Plan för bevarande av Säters kulturmiljö samt offentlig konst utomhus. 

 Plan för konstinventering och effektivisering av konsthanteringen. 

 Plan för offentlig konst i Stora Skedvi. 

 Kulturnämndens plan för utveckling av Säterdalen. 

 Räkna med kulturarvet-kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling. 

Rapport av Riksantikvarieämbetet 

 

 

 

 ___________ 
 

  
  
  
             
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2017-03-16 13 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Kn § 28 
 

                             Inbjudningar till kurser och konferenser  
 
 AnnBritt Grünewald, Ingeborg Björbom och Isabelle Felczak är anmälda till 
 existentiell filmfestival i april.        
 
 
  
         _________ 
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Kn § 29    Dnr KN2017/0024 

 

                             Nytt uppdragsavtal Folkets hus 2017-2019 
 
 Beslut 
  
 Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att säga upp nuvarande avtal 
 gällande 2017-2019 Dnr KN 2016/0023 med Föreningen Säters Folkets Hus  
 u p a (782600-0874). 
 
 Ärendebeskrivning 
 
 För att stärka kommunens inflytande och med hänsyn till kommunens stora 
 ekonomiska åtaganden bör den kommunala representationen i föreningens 
 styrelse ses över.  
 
  
 

 
__________ 
 

 

Delges: Föreningen Säters Folkets Hus, Kommunstyrelsen 
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Kn § 30    Dnr KN2017/0025 
 

                             Uppdatering av nämndplan 2018 
 

 Beslut 

 Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att utforma 

 nämndplanen 2018 utifrån biblioteks- och kulturplanen 2017-2019.  

 Kulturnämnden ger ordförande i uppdrag att godkänna nämndplanen för 2018. 

 Ärendebeskrivning 

  

 Uppdateringen av 2018 års nämndplan har samma mål som 2017 därför behöver inga 

 större justeringar göras i planen för 2018. 

  

 

  ____________ 
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  Kn § 31 
 

 Kulturinslag 
 

Kulturinslaget uteblev. 
 
 Vid nästa sammanträde ansvarar Lars Wikström för kulturinslaget. 
 
 
 ____________ 
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  Kn § 32    Dnr KN2017/0026 
 

 Förslag att informera om ETC:s bokklubb på biblioteket 
  

 Beslut 

 Kulturnämnden beslutar att kulturförvaltningen skall hantera ärendet. 

 Förvaltningen ger Lena Stigsdotter besked om hur biblioteket skall hantera ärendet. 

  

 Ärendebeskrivning 

 Lena Stigsdotter (V) har inkommit med ett förslag om att få sätta upp en bokhylla 

 med böcker från ETC. Om förslaget går igenom kan Vänsterpartiet stå för 

 kostnaderna. 

   

 ____________ 




