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Plats och tid Kulinariet Stora Skedvi 13.00-17.00 

Beslutande 
Ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare  
 
 
 
Övriga närvarande 
Ej tjänstgörande ersättare  

AnnBritt Grünewald (S) ordförande 
Lennart Götesson (S) vice ordförande  
Lars Wikström (MP)  
Ingrid Stenberg Lundin (C) 
 
 
 
Nils-Erik Unnerud (S)                  ers. för Björn Ersson (S) 
Lena Stigsdotter (V)                     ers. för Birgitta Gustafsson (L) 
Margareta Arthursson (KD)         ers. för Ingeborg Björnbom (M) 

 
Tjänstemän 
 

 

Övriga deltagare 

 

 

Anette Stengård förvaltningschef 
Eva-Lena Stenberg nämndsekreterare 
 
 
 
Karin Hästö kultursekreterare 
 

Utses att justera Ingrid Stenberg Lundin 

Justeringens  
plats och tid 

 
Säters bibliotek 2017-09-19 kl. 11.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 67 -89 

 Eva-Lena Stenberg  

 Ordförande   
 AnnBritt Grünewald   

 Justerande   
 Ingrid Stenberg Lundin  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 

Kulturnämnden  

Sammanträdesdatum 
 2017-09-15 

Datum för  
anslags uppsättande 2017-09-20 

Datum för  
anslags nedtagande 2017-10-12 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kulturförvaltningen 

Underskrift   
 Eva-Lena Stenberg  
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Kn § 67 
     

 Guidad visning av Kulinariet i Stora Skedvi 
 

Kulturnämnden börjar besöket på Kulinariet med en guidad visning av Jonas Ahlin, 
visningen är mycket intressant och uppskattad av nämnden. 
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Kn § 68 
     
Kultursekreterare Karin Hästö informerar muntligt om Historisk vecka, konsert i 

 Östra Silvberg och Stampen 2017. 
 
 Karin tackas för sitt engagemang och fina arbete i samband med Stampen, Historisk 
 vecka samt konserten i Östra Silvberg med en liten gåva från kulturnämnden. 

 
 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2017-09-15 5 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kn § 69    Dnr KN 2017/0037 
 
Budgetuppföljning augusti 2017  
 

 Beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen 
 

 Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Anette Stengård presenterar delårsrapport och budgetuppföljningen 

till och med augusti månad. Det ekonomiska utfallet för 2017 beräknas hålla sig inom 

ram. 

 
 
__________ 
Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



evst
Maskinskriven text
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Maskinskriven text
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 Kn § 70    Dnr KN2017/0063 
 

 Uppföljning 2016 Åsgårdarna Säter 
  
 Beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av Åsgårdarnas verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 

 Säters hembygdsförening har inkommit med en redovisning av verksamhetsår 2016. 

Totala intäkter    352 640 kronor 
Totala kostnader   274 387 kronor 
Resultat    78 253  kronor 
 
Utdrag från verksamhetsberättelsen 

 ”Program som glödstekt sill, dragspelare, Torkel Selin, cykelutställningen 

 och andra evenemang har samlat många, inte minst från andra orter. 

 Under 2016 har besökare från 20 länder noterats, det är verkligen roligt 

 att se och höra människor från andra länder uttrycka sin förtjusning 

 över detta kulturarv, som Åsgårdarna är. 

 Under sensommaren började man byta grästak på Snickarsgården, taket hade börjat 

 släppa igenom vatten, samt rödfärgning av Myntmästargården, något som också var 

 behövligt. 

 Nu ser vi fram mot ett spännande år 2017. Det närmar sig 100-års jubileum för 

 både Hembygdsföreningen  och Åsgårdarna!!!” 

På Åsgårdarna firades nationaldagen och lilla midsommar.  
 
 

 _________ 
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 Kn § 71    Dnr KN2017/0064 
 
 Uppföljning 2016 Folkets Hus Säter 
 

Beslut  
Kulturnämnden godkänner redovisningen av Folkets hus Säters verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 

 Folkets hus har inkommit med en redovisning av verksamhetsår 2016. 

 Totala intäkter  3 674 400 kronor 
 Totala utgifter 3 844 381 kronor 

Resultat -169 981 kronor 
 
Folkets hus Säter började året med en ingående balans på ca 260 817 kronor alltså ett 
överskott. Den utgående balansen 2016 slutade med ett underskott på -169 981 
kronor. 
  

 Nettoomsättningen vid Folkets Hus Säter har sedan 2012 och fram t o m ökat 

 stadigt. Den uppgick 2012, exklusive uppdragsersättningen från kommunen till 

 1 070 000 kronor och ökade sedan successivt till 2 788 000 kronor 2015, dvs 

 sammantaget med 260 %. Inklusive ersättningen från kommunen och vissa andra 

 rörelseintäkter innebar det år 2015 en total rörelseintäkt om 4 024 000 kronor.  

 2016 har tyvärr inneburit ett abrupt avbrott i denna positiva utveckling. 

 Nettoomsättningen minskade med 389 000 kronor till 2 399 000 kronor och 

 rörelseintäkterna med 346 000 kronor till 3 674 000 kronor inklusive ersättningen 

 från kommunen och vissa andra rörelseintäkter. Jämfört med budget blev 

 rörelseintäkterna hela 403 000 koronor lägre. 

 
Antalet besökare av den totala biografverksamheten har minskat från 10 857 
personer år 2015 till 8 039 personer år 2016. 
 
 

  

 _________ 
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 Kn § 72    Dnr KN2017/0002 

 
 Informationsskyltar för kulturhistoriska värden 
 
 Information 
 Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna.  
 
 Kulturnämndens ärendebeskrivning 
 Under tidig vår 2018 kommer Karin Hästö att ta fram ett förslag på hur arbetet med 
 skyltningen ska gå till. 
    
 Ärendebeskrivning 
 Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kulturnämnden att utreda och föreslå förslag 
 till form och information för de kulturhistoriska värdena genom skyltning eller annan 
 media. 
 Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-21 § 25 behandlades ett 
 medborgarförslag om behov av orienterings/informationstavlor. Medborgarnas 
 förslag var att kommunen inventerar kulturplatser, fastigheter, byggnader och 
 områden i hela kommunen där viktig industri och kulturverksamheter förekommit 
 samt på sådana platser där information saknas låter uppsätta allmän lättförståelig 
 information i form av orienterings/informationstavlor. Kommunstyrelsen beslutade 
 att hänskjuta förslaget till budgetberedningen för 2018-2020. 
 
 Nils-Erik Unnerud har inkommit med ett förslag gällande skyltning med hjälp av 
 QR-kod och fysiska skyltar för att skapa en kulturpromenad inom Säters stadskärna. 
 Unneruds förslag kommer att hanteras inom kommunstyrelsens uppdrag till 
 kulturförvaltningen att sätta upp informationsskyltar för kulturhistoriska värden. 
 
 
  
 
 __________ 
 
 Delges Samhällsbyggnadsnämnden   
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 Kn § 73    Dnr KN2017/0053 

 
 Hantering av årets kulturpris och ungdomskulturstipendier 
 
 Beslut 
 Kulturnämnden godkänner förslaget om hantering av kulturpris och 
 ungdomskulturstipendier. 
 
 
 Ärendebeskrivning 
 Vid kulturnämndens kommande möte den 9 november 2017 beslutas om pristagare 
 och stipendiater, justering sker omedelbart. Tillkännagivandet av pristagare och 
 stipendiater sker omedelbart efter att nämndmötet är slut i samband med en 
 pressinformation. 
 Utdelning av priset sker på kommunfullmäktiges sista möte för året den 30 
 november 2017. 
 Val av kulturpristagare och stipendiater kommer att presenteras på Säters julmarknad 
 den 3 december 2017.  
 

 

 _________ 

 Delges Kommunfullmäktige 
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 Kn § 74    Dnr KN2017/0061 

 
 Framtagande av kulturmiljöplan  
 

 Beslut 
1. Kulturnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en kulturmiljöplan 

för att underlätta Säters kommuns arbete med översiktsplan och detaljplaner. 
2. Kulturnämnden ställer en förfrågan till Samhällsbyggnadsnämnden i Säter om att 

ta fram planen gemensamt. 
3. Kulturnämnden önskar svar av samhällsbyggnadsnämnden senast den 13 oktober 

2017. 
 

 Ärendebeskrivning, diskussion  

Förvaltningschefen fick vid nämndmötet den 6 maj 2014 i uppdrag att ta fram en 
strategi för hur  konst/kulturmiljö i Säters kommun ska underhållas. Konstnärliga 
gestaltningar i offentliga rum utomhus har speciella förutsättningar som skiljer sig 
från arbetet med kulturmiljö. Därför kommer planen med konstnärliga gestaltningar 
och planen med kommunens kulturmiljöarbete att skiljas åt och två separata planer 
tas fram för respektive område.  

 
       __________ 
 

 Delges Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Kn § 75    Dnr KN2017/0047  
 

 Svar från Föreningen biljettkassan 
 
 Information 
 Föreningen har inkommit med svar gällande redogörelse för hur årets vinst ska 

 användas samt hur föreningen ser på marknadsföring som ett sätt att höja 

 besöksantalet på Säters biograf och TV-museum. 

 __________ 
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 Kn § 76    Dnr KN2017/0056  

 
 Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda, enligt 80/90/100 eller 
 80/80/100 modellen. 
 
 Information 
 Kommunstyrelsen beslutar: 
 1. Införa modell ”80/80/100” för tillsvidareanställd personal som fyllt 61 år 
 Arbetsgivaren kan vid särskilda fall, utifrån förutsättningar i verksamheten ge 
 möjlighet för tillsvidareanställd personal år att gå ned i tid med 20 % . Arbetsgivaren 
 kompenserar tjänstepensionen till den nivå man haft innan man går 
 ned i tid. Anställningen omregleras varaktigt tills den anställde fyller 65 år. 

 2. Delegera till förvaltningschef, i samråd med personalchef, besluta om minskad 
 arbetstid enligt 80/80/100 modellen. 
 
 Ärendebeskrivning 
 Vision och Kommunal i Säter har fått in önskemål från sina medlemmar om att 
 undersöka möjligheten att införa 80-90-100 modellen i Säters kommun. 
 Personalutskottet har redan tidigare tagit ställning för 80-80-100 modellen som 
 bygger på delvis samma grund men med en annan ersättnings nivå 
 Ur kommunal och Visions yrkande: 
 Med rådande åldersstruktur kommer det bli fler och fler pensionsavgångar och med 
 detta behov av nyrekryteringar. Flera kommuner och även Svenska kyrkan har börjat 
 använda modellen med lyckat resultat där man fått behålla äldre anställda en längre 
 tid. Samtidigt får ny personal möjlighet att ta tillvara på den kunskap som dessa 
 anställda besitter. Borlänge kommun beslutade strax före sommaren 2015 att införa 
 80-90-100 modellen. Anställda som fyllt 63 år ges där möjligheten att gå ner till 80 
 procents arbetstid och behålla 90 procent av lönen, samtidigt som arbetsgivaren 
 fortsätter att betala in till tjänstepensionen motsvarande heltid. Vision och 
 Kommunal i Säter begär att Säters kommun inför en liknande 80/90/100 
 modell som Borlänge kommun använder för att ge sina äldre anställda en minskad 
 arbetsbelastning. 

 

 __________ 
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 Kn § 77    Dnr KN2017/0049  

 
 Avslag gällande ansökan; Länsstyrelsen Dalarna om § 37:a medel, IT-guide. 
 
 Information  
  Länsstyrelsen i Jönköpings län avslår Säters kommuns ansökan om 398100 kronor 
 för insatsen IT-guide - nyanlända ungdomar lär seniorer internet, inom ramen för § 37a 
 förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med 
 flyktingguider och familjekontakter (2010:1122).  
 Kontaktperson för ansökan i Säters kommun är Anette Stengård.  
 Detta beslut får enligt § 42 förordning om statlig ersättning för insatser för vissa 
 utlänningar (2010:1122) inte överklagas.  
 Skäl för beslut:  
 Länsstyrelsen avslår ansökan på grund av medelsbrist. 
 
  

 _________ 
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 Kn § 78      

 
 Beslut om statsbidrag till Vuxenskolan och ABF för att arbeta med integration i 
 Säters kommun. 
 
 Information  
 Inom ramen för förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för 

 asylsökande m.fl. beviljar Länsstyrelsen i Dalarnas län Studieförbundet vuxenskolan 

 384 000 kronor för insatsen/verksamheten ”folkbildning ger mening”. 

 ”Skäl för beslut: Länsstyrelsen avslår delar av ansökt summa på grund av medel -

 brist.” 

 ”Länsstyrelsen bedömer insatsen som mycket värdefull då den genom att erbjuda 

 asylsökande en plattform för kreativt skapande ger möjlighet till lärande om det 

 svenska samhället vilket ger målgruppen möjlighet till snabbare etablering i Sverige. 

 Länsstyrelsen ser också mycket positivt på den regionala spridningen av insatsen.” 

 

 _________ 
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 Kn § 79    Dnr KN2017/0045  

 
 Flytt av biblioteket i Stora Skedvi. 
 
 Muntlig information ges av förvaltningschefen   

Flytt av biblioteket i Stora Skedvi kommer att ske under hösten månadsskiftet 
oktober november 2017 

 

 _________ 
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 Kn § 80      
 

 Fakta om Folkbildningen i Sverige. 
 
 Information 
 Statistik har tagits fram av folkbildningsrådet, som beskriver landets alla 
 folkhögskolor, antalet deltagare i studiecirklar samt innehållet 
 i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. 
 
 
 Länk till statistiken: www.folkbildningsradet.se  
  

 _________ 

  

 

 

 

 

  

http://www.folkbildningsradet.se/
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 Kn § 81    Dnr KN2017/0001 
   

 
 Namnsättning av plats, Fasaden 8 
 

 Information 

 Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta namnet Tuskaftet på den 

 aktuella platsen. 

 Bakgrund och ärendebeskrivning 
 Ett nytt namn behövs med anledning av att den aktuella tomten/platsen Fasaden 8 
 med adress Kungsvägen 10 fortfarande benämns som ”OK-tomten” även om deras 
 verksamhet är nedlagd sedan flera år tillbaka. 
 Namn har efterfrågats från Kulturnämnden (KN2017/0001, Kn 2017-02-02 § 7) och 
 deras förslag är att benämna platsen Tuskaftet med anknytning till det gamla väveriet 
 som låg där tidigare. 

 

 _________ 
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 Kn § 82      

 
 Digital målbild i Säter 
  

 Beslut 

 Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram mål som 

 visar nämndens ambitioner beträffande digital delaktighet. 

 Ärendebeskrivning 

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att utveckla den digitala 

 målbilden för Säters kommun. Varje förvaltning ska ta fram en digital målbild. 

 Kommunens gemensamma arbete är att med digitala verktyg jobba smartare och 

 effektivare för att leverera nyttor för kommuninvånarna. 

 Den digitala målbilden för Säter år 2025 ska vara en konkretiserad vision som 
 beskriver vart vi vill nå. Med hjälp av digitaliseringen vill vi skapa ett funktionellt, 
 digitaliserat arbetssätt som ökar nyttan för dem vi är till för och som kan bidra till en 
 hållbar kommun. 
  
 Bibliotekets digitala mål: 
 Mål 3 Folkbiblioteket främjar medie- och informationskunskap för alla.  
 Digitaliseringen påverkar hur information skapas, organiseras, sprids, lagras och kommuniceras. 
 Internet är en informationskälla samtidigt som det är en plats där människor deltar, skapar 
 information och bidrar till kunskapsutbudet. Digitaliseringen ger förändrade och nya förutsättningar 
 att ta till sig kunskaper. Biblioteket ger kunskap om hur informationsteknik kan användas för 
 kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet  
   

 

 _________ 
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 Kn § 83 
  
 Utförligare årsredovisning och verksamhetsberättelse av föreningen Biljettkassan 
 för 2017. 
  
 Beslut 
 Kulturnämnden beslutar att föreningen biljettkassan ska inkomma med en 
 utförligare redovisning enligt Kommunstyrelsens beslut. 

 Kulturförvaltningens ärendebeskrivning 
 Kulturnämndens uppfattning överensstämmer med Kommunstyrelsens och vill 
 därför att föreningen följer Kommunstyrelsens beslut om att inkomma med en 
 utförligare årsredovisning och verksamhetsberättelse fr o m innevarande 
 verksamhetsår. 

 Kommunstyrelsen beslutade i ärende Dnr KS2017/0253  att 
godkänna verksamhetsberättelsen för 2016.  

Kommunstyrelsen beslutar att fr o m innevarande verksamhetsår begära av 
föreningen Säters Biograf- och TV museum:  
• en utvecklad redovisning som innehåller en beskrivning av verksamheten vad som 
planerats och vad som genomförts under verksamhetsåret  
• ekonomisk redovisning  
• en besöksredovisning och en analys varifrån besökande kommer ifrån  
• samverkanspartners  
• framtida utvecklingsmöjligheter  
 

Kommunstyrelsens bakgrund och ärendebeskrivning  
Föreningen Biljettkassan som driver Säters Biograf- och TV museum inkom för 2016 
med en ekonomisk redovisning.  
Kommunen som bidragsgivare vill av samtliga bidragstagande föreningar erhålla en 
verksamhetsberättelse som ger en god inblick i föreningens verksamhet. Verksam-
hetsberättelsen bör innehålla redovisning som innehåller en beskrivning av vad som 
planerats och vad som genomförts under verksamhetsåret, en ekonomisk redovis-
ning och framtida utvecklingsmöjligheter.  

 

 

 _________ 
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 Kn § 84 

   
 Delegationsbeslut 

 
Förvaltningschef: 
Anställning     

Petra Mases har fått en tillsvidareanställning som biblioteksassistent från den  

12/8 2017. 

Adrian Rönnqvist kommer att jobba som biblioteksassistent under hösten 2017 med 

inriktning på barnverksamheten. 

Kulturarrangemang samt hyra av Sockenarkivet                   Dnr Kn 2017/0051 

Stora Skedvi                    20000:-

                    

                       

 

      

Gruppen för konstinköp: 
Konstinköp     
Inga inköp har gjorts. 

       

 __________ 
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Kn § 85  
 

 Verksamhetsinformation 
Makerspace håller på att växa fram i biblioteket flera intressanta aktiviteter väntas. 
Studiebesök för bibliotekspersonalen till biblioteket i Sollentuna under hösten 2017. 
 
Landshövdingen Ylva Thörn har varit på besök på biblioteket och biografmuseet den 
5 september 2017. 
 

 Frågor gällande fler parkeringsplatser samt längre parkeringstid på ICA- parkeringen 
 utanför biblioteket för besökare samt förtroende valda politiker har besvarats av 
 gatuförvaltningen ” Som det ser ut idag finns inga möjligheter att upplåta 
 parkeringsplatser för längre tid på ICA-parkeringen. Parkeringen servar handel och 
 service i innerstaden och det är, ur näringsidkarnas synvinkel, viktigt att ha ruljangs 
 på fordonen. I dagens läge hänvisas till Gruvplan samt Strandvägen för parkering 
 under längre tid. En plan för parkeringsplatserna i innerstaden behöver tas fram för 
 att belysa alla behov. I avvaktan på att planen tas fram försöker vi lösa alla behov så 
 gott vi kan.” 
 
 Allmänkultur 
 Midsommarfirande har genomförts på Åsgårdarna samt i Säterdalen. 
 Nostalgidagarna har genomförts. 
   

Bibliotek 
Spelhobbyförbundet Sverok har inkommit med en förfrågan gällande 
bidragsansökning. Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. Under november 
månad kommer dom att hålla ett nationellt projekt ”fantastikens” månad som är ett 
läs- och skrivfrämjande projekt som ska genomföras tillsammans med bibliotek över 
hela landet. Biblioteket i Säter har uttryckt intresse för att delta. 
 
Besök av Säters förskoleklasser sker kontinuerligt under läsåret. 
Bebiscafeét.  
Advokatjour.  
 
Personal 

Två utlysningar av tjänster pågår, en barn- och ungdomsbibliotekarie och en 
kultursekreterare. 

 
Lokal  
Ungdomshörnan har flyttats 

Förrådet på gården har röjts och hyllor har satts in för att ge mera plats i 

arkivrummet. 

Ett kontorsutrymme planeras i postrummet. 

 

 __________ 
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 Rapport och information 
  
  Hur mycket satsar kommunerna på bibliotek och kultur ? 
  En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting visar att Säters kommun  
  ligger på plats elva i Sverige. Rapporten visar att ett snitt i landet ligger på 1087  
  kronor per invånare, i Säters kommun ligger siffran på 1346 kronor per invånare. 
 
 

  __________ 
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                             Inbjudningar till kurser och konferenser  
 
 Ahlbäckdagarna 6-7 oktober 2017  
 SKL:s kulturdagar 16-17 oktober 2017 
 Biblioteksmässan  28 september – 1 oktober 2017      
 
  
         _________ 
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 Övriga ärenden 
  
 Presidium torsdag den 26 oktober flyttas till onsdag den 1 november 2017. 
 
  Presidium torsdag den 30 november flyttas till fredag den 1 december 2017. 
 
 
 
 

  _________ 
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 Kulturinslag 
 

Kulturinslaget uteblev. 
 
 Vid nästa sammanträde den 9 november ansvarar Ingrid Stenberg Lundin för 
 kulturinslaget. 
 
 

 _________ 




