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Plats och tid  Lunch på Café Forsnäs 11.30, Nämndmöte i Stora Skedvi bibliotek 13.00-17.00 

Beslutande 
Ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare  
 
 
 
Övriga närvarande 
 

AnnBritt Grünewald (S) ordförande 
Lennart Götesson (S) vice ordförande 
Ingrid Stenberg Lundin (C)  
Lena Stigsdotter (V) ers. för Birgitta Gustafsson (L)  
Lars Wikström (MP)         
Margareta Arthursson (KD)ers. för Ingeborg Björnbom (M) 
Lisbeth Ander (S) ers. för Björn Ersson (S) 
 
 
 
Eva Jondelius Verksamhetschef Socialförvaltningen Socialkontoret IFO 
Torbjörn Gunnarsson (revisor) 
Lars Gabrielsson (revisor) 

 
 
 
Tjänstemän 

 

Paus 

 

 

 

 
 
Anette Stengård förvaltningschef 
Eva-Lena Stenberg nämndsekreterare 
 
5 min paus kl 14.55 15.00 
 

 

AnnBritt Grünewald (S) ordförande 
Lennart Götesson (S) vice ordförande 
Ingrid Stenberg Lundin (C)  
Birgitta Gustafsson (L)  
Lars Wikström (MP)         
Lisbeth Ander (S) ers. för Björn Ersson (S) 
Ingeborg Björnbom (M) 
 
Nils-Erik Unnerud (S) 
Margareta Arthursson (KD) 
 
Petra Mases bibliotekarie i Stora Skedvi, inleder mötet med en rundvandring och visar det 
nya biblioteket. 
  

Tjänstemän 

 

 

 

 

 

 
Anette Stengård förvaltningschef 
Eva-Lena Stenberg nämndsekreterare 
 
10 min paus kl 14.05 14.15 
 

Utses att justera Birgitta Gustafsson 

Justeringens  
plats och tid 

 
Säters bibliotek 2018-06-12  kl. 11.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 38-53 

 Eva-Lena Stenberg  

 Ordförande   
 AnnBritt Grünewald   

 Justerande   
 Birgitta Gustafsson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 

Kulturnämnden  

Sammanträdesdatum 
 2018-06-07 

Datum för  
anslags uppsättande 2018-06-08 

Datum för  
anslags nedtagande 2018-06-29 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kulturförvaltningen 

Underskrift   
 Eva-Lena Stenberg  
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Kn § 38    Dnr KN2018/0023  
 
Budgetuppföljning april 2018  
 

 Beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av budgetuppföljningen april 2018.  
 

 Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Anette Stengård presenterar budgetuppföljningen till och med april 
månad. Det ekonomiska utfallet håller sig inom ram.  
__________ 
Bilaga 1 
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Maskinskriven text



KULTURNÄMNDEN 2018-04

Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe Avvikelse

Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget

Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 181231 Kommentar

Totalsumma 4 591 5 019 15 075 30% 0

1146000 Kulturnämnd 47 76 228 20%

1146010 Kulturförvaltning 972 995 2 985 33%

1146011 Stöd till kulturverksamhet 0 154 463 0% Ubetalning av stödet sker senare under året

1147100 Programverksamhet 14 74 223 6%

1147120 Skolkultur 21 53 160 13%

1147150 Julmarknad 2 0 19 9%

1147160 Historisk vecka 0 5 15 0%

1147180 Biograf- & TV-museet 390 310 931 42% Bidrag utbetalt för halva året

1147182 Åsgårdarna 150 197 593 25%

1148010 Folkets Hus 829 825 2 476 33%

Kulturverksamhet 2 425 2 691 8 093 30% 0

1146100 Bibliotek, Säter 1 825 2 073 6 220 29%

1146110 Bibliotek, Gustafs 174 98 294 59% Felbokade löner

1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 168 156 468 36% Felbokade löner

Biblioteksverksamhet 2 167 2 327 6 982 31% 0

evst
Maskinskriven text

evst
Maskinskriven text
Bilaga 1 Kn § 38 2018-06-07 2(3)

evst
Maskinskriven text



KULTURNÄMNDEN Period t o m 201804

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet Avvikelse

Ackumulerat Ack utfall i från budget 

Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 181231

Summa 0 900 0% 0 Kommentar

960000 Konstinköp 0 60 0%

960200 Inventarier 0 100 0%

960000 Konstinköp Stora Skedvi 0 440 0%

960200 Inventarier Stora Skedvi 0 300 0%

evst
Maskinskriven text

evst
Maskinskriven text
Bilaga 1 Kn § 38 2018-06-07 3(3)

evst
Maskinskriven text
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 Kn § 39     Dnr KN2018/0029  
 
 Uppföljning 2017 Säters Biograf- och Tv-museum 
 
 Beslut  
 Kulturnämnden godkänner 2017 årsuppföljning av Säters Biograf- och TV-museum. 
 
 Kulturnämnden vill att museet ökar besöksantalet genom verksamhet för barn och 
 unga och fortsätter med unika kvalitetsfilmvisningar samt utvecklar
 marknadsföringen av verksamheten. 
   
 Ärendebeskrivning 

Föreningen Biljettkassan har kommit in med ekonomisk redovisning för 
verksamhetsåret 2017.  

 
Inkomster 
 
Bidrag  548 900 
Intäkter  115 581 
Totalt  664 481 
 
Utgifter 
Lön inkl soc avg  292 134 
Förbrukningsmaterial   55 886 
Marknadsföring  29 981 
Transporter  11 581 
Filmhyra   13 740 
Telefon   16 327 
Material och hantverkare nya museet 151 572 
Diverse konton  10 376 
Totalt   581 597 
Årets vinst  82 884 
 
Besökare 
Gruppbesök: 3026 besökare 
Sommaröppet: 500 besökare 
Totalt 2017: 3526 besökare 
 
 
 _________ 
 

 Delges 
 Föreningen Biljettkassan 
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 Kn § 40    Dnr KN2018/0020  
 

 Studieförbundens kommunala anslag 2018, verksamhetsår 2017  
 

Beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen för utbetalning av det kommunala anslaget 
till ABF, Bilda, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Kulturens 
bildningsverksamhet, och Studieförbundet Vuxenskolan för verksamhetsåret 2017.  
 

 Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden ska årligen, enligt fastställda regler fördela och betala ut 450 000 
kronor till Studieförbunden i Säters kommun.  
I Säters kommun är följande studieförbund bidragsberättigade för verksamhetsåret 
2017. ABF, Bilda, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Kulturens 
bildningsverksamhet och Studieförbundet Vuxenskolan.  
  
Studieförbundens kommunala bidrag baseras på redovisad verksamhet i studiecirklar, 
övrig folkbildning och kulturarrangemang. Anslagen till studieförbunden delas in i 
grundbidrag 70 %, volymbidrag 20 %, och riktat kulturbidrag 10 % enligt den praxis 
som Kulturnämnden fastställt.  

Grundbidraget beräknas utifrån respektive studieförbunds procentandel av det totalt 
utbetalde bidraget föregående år. Volymbidrag och kulturbidrag beräknas utifrån de 
verksamhetsunderlag som inlämnats från respektive studieförbund. Dessa 
kontrolleras mot folkbildningens statistik som hanteras av SCB. 

 
Birgitta Gustafsson anmäler jäv och lämnar lokalen mellan klockan 13.25-13.28 
 
 _____________ 
 

 
 

  
Delges  

 samtliga studieförbund 
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 Kn § 41    Dnr KN2018/0034 

 
 En ny gruppbostad med sex lägenheter på Åsen i Säterskommun. 

 

 Beslut 

 Kulturnämnden beslutar att anta Socialnämndens namnförslag. Namnet på den nya 

 gruppbostaden blir Åsenbackens gruppbostad.  

 Ärendebeskrivning 

 En ny gruppbostad ska byggas i Socialnämndens försorg, de ger förslag på nytt 

 namn, Åsenbackens gruppbostad. De finner namnet lämpligt eftersom 

 gruppbostaden ligger i backen upp till Åsen mitt i Säter. Namnet är också begripligt 

 för hyresgästerna som ska bo där.         

   

 

 Delges  

 Socialnämnden 
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 Kn § 42    Dnr KN2018/0031  

 
 Regional kultur- och bildningsplan 2019–2022, remissvar 
 
 Beslut 

Kulturnämnden beslutar att anta remissvaret och att det ska skickas till Landstingets 
Dalarnas kulturförvaltning 

    
 Ärendemening 
 Kulturnämnden gratulerar till den fina utveckling som den Regionala kultur- och 
 bildningsplanen har genomgått sedan 2013. Nämnden har valt att kommentera 
 remissupplagan utifrån följande kriterier: Det här vill Säter utveckla i nära samarbete, 
 Det här har Säter som ambition att utveckla. Det här ser Säter som särskilt positivt och 
 Särskilt om biblioteksverksamheten. Remisstid 9 maj-29 juni 2018. Säters kulturnämnd 
 besvarar remissen på nämndsmötet den 7 juni 2018. 
 

Det här vill Säter utveckla i nära samarbete med Landstingets 

kulturförvaltning. 

• Dans, sid 19. Säter vill starta en diskussion med Landstinget Dalarna om utveckling 

av dansen i Dalarna. 

• Mentalvårdsmuseet och Art Brut sid 2. 

 

Detta har Säter som ambition att utveckla. 

• Ta tillvara digitaliseringens möjligheter, sid 11. Säter har påbörjat ett utvecklingsarbete 

inom biblioteksverksamheten.  

• Prioriterade målgrupper 2. Äldre, sid 12. Under hösten 2018 kommer 

kulturverksamheten att påbörja ett utvecklingsarbete för seniorer med koppling till 

digital delaktighet. 

• Bild och form, sid 20.  

• Utveckla infrastrukturen för mediepedagogiken i länet, undersöka kopplingen mellan 

film och spel, sid 24. Biblioteket i Säter har startat ett Makerspace där vi arbetar med 

dessa två områden. I Säter finns två mindre biografer och Säter vill därför vara med i 

en diskussion om hur den lilla biografen kan utvecklas med andra aktörer. 

• Museer och kulturmiljö. Säter vill undersöka om Silverringen kan utvecklas genom 

samarbete med andra aktörer. 

 

Det här ser Säter som särskilt positivt 

• Stärka kulturens kraft i samhällsutvecklingen, sid 7. 

• Kreativa och kulturella näringar, sid 10. 

• Ett friskare Dalarna, sid 10. 

• Fördjupat samarbete med högre utbildning och forskning, sid 11 

• Prioriterade målgrupper 1. Barn och unga. Sid 12 
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• Bild och form, sid 22. Bilda en ny bild- och formenhet, Utveckla strukturen med 

noder i länet, Etablera arkitektur, form och design som ett regionalt kulturområde. 

• Museer och kulturmiljö, sid 26, 27, 28, 29 

• Bildning, sid 35–39.  

Särskilt om biblioteksverksamheten 
På sid. 32–33 hade det varit intressant att se ett stycke om aktörer under rubriken, 
Stärkt digital delaktighet och digitala kompetenser, så som det finns för aktörer för 
läsfrämjande verksamhet. Det skulle också vara intressant att arbeta med fler punkter 
under Utvecklingsmöjligheter – Stärka digital delaktighet och digitala kompetenser (s. 
33). Exempelvis att arbeta med mer metoder för att stötta kommunbibliotekens 
arbetssätt och utveckling av dessa när det gäller stärkt digital delaktighet och digitala 
kompetenser bland befolkningen. Det skulle kunna ge ytterligare 
utvecklingsmöjligheter för bibliotekens personal utöver punkt (a) att höja 
bibliotekspersonalens kompetens. 

 
 
 
  
 
 __________   
 Delges  

 Kulturförvaltningen på Landstinget Dalarna 
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 Kn § 43    Dnr KN2018/0008 
  

 Plan för bibliotek, bildning och kultur. 

   
 Beslut 

• Kulturnämnden beslutar att ta upp nämndens viljeinriktning beträffande 
kultur till nämndmötet i oktober 2018. 

• Kulturnämnden beslutar att förlänga nuvarande Biblioteks- och kulturplan till 
30 april 2019. 

  
 Ärendebeskrivning 
 Kulturnämnden beslutade vid mötet den 8 februari 2018 att ta fram plan för 
 bibliotek, bildning och kultur. Nuvarande biblioteks och kulturplan upphör att gälla 
 31 december 2018. 
 Kulturnämnden ska därför ta fram mål och strategier för mandatperioden 

2019–2021 och därför planeras workshops på Kulturnämndens möten den 15 mars 
om bibliotek, 18 april om bildning och den 7 juni om kultur. För att ta fram 
prioriteringar för kulturområdet så krävs ytterligare resurser för dialog och 
utvecklingsarbete och förvaltningen föreslår därför att viljeinriktningen skjuts fram 
till oktobermötet. 
Nuvarande Biblioteks- och kulturplan gäller tom. 31 december 2018. Eftersom det är 
val i höst och att den nya nämnden ska få möjlighet att delta i arbetet med den nya 
planen så förlängs den nuvarande planen till 30 april 2019 
 
 

 
 
 __________ 
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 Kn § 44    Dnr KN2018/0032  
 

 Ny nationell biblioteksstrategi, utkast 
 
 Beslut 

Kulturnämnden ger i uppdrag åt förvaltningen att ta fram synpunkter på utkast till 
nationell biblioteksstrategi till nämndmötet den 13 september 2018. 

 
 Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat den 11 juni 2015 (Ku2015/00747/KI) att uppdra åt Kungl. 

biblioteket att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja 

samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Syftet är att 

det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de 

krav som ställs i bibliotekslagen (2013:801). Den 8 maj 2018 lämnades ett första 

utkast till den nationella biblioteksstrategin som ska presenterats i mars 2019. 

Utkastet kan under perioden 8 maj till den 31 oktober besvaras av det allmänna 

biblioteksväsendet. Synpunkter på förslaget skickas till strategi@kb.se.  

Kulturnämnden i Säter har beslutat att lämna synpunkter på utkastet och ett förslag 

på synpunkter presenteras på nämndmötet den 13 september 

 
 __________ 
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 Kn § 45    Dnr KN2017/0070  

 
 Yxhammarens placering efter renovering 
 
 Beslut 

Kulturnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
utformning och placering av den nyrenoverade Yxhammaren. 

 
 Ärendebeskrivning 
 Yxhammaren är under renovering och beräknas bli klar under hösten 2018.  

 Kulturförvaltningen har fått ett flertal önskemål om att Yxhammaren borde få en 

 bättre placering i framtiden, så att allmänheten lättare kan ta del av den nyrenoverade 

 Yxhammaren. En informationsskylt ska tas fram och placeras i anslutning till 

 objektet. 

 __________ 
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 Kn § 46    Dnr KN2018/0018  
 

 Counterforce produktion, flytt av datum för Skenshyttans festival. 
 
 Beslut 

▪ Kulturnämnden beslutar att betala ut bidraget på 25 000 kronor snarast. 

▪ Kulturnämnden beslutar godta att datumet för festivalen har ändrats till den  
11-12 juli 2018. 

 
 Ärendebeskrivning 
 Counterforce produktion har pga viktiga artistbokningar varit tvungna att ändra 

 datum, festivalen kommer att äga rum den 11-12 juli 2018 istället för som tidigare 

 sagts augusti 2018. Counterforce produktion undrar om dom kan bli 

 återbetalningsskyldiga om bidraget betalas ut för festivalen och det skulle inträffa att 

 festivalen trots allt inte skulle gå att genomföra. 

 Kulturnämnden beslutade att ge ett bidrag på 25 000 kr till Counterforce Produktion 
 som planeras genomföras i augusti 2018 vid nämndmötet den 15 mars 2018. 
 Under förutsättning att;  

▪ projektet genomförs samt att Kulturnämnden informeras om budget och innehåll utifrån de 
eventuella bidrag som beviljas av andra bidragsgivare. 

▪ Information skall ske till Kulturnämnden senast den 4 juni 2018  

▪ inga ytterligare bidrag söks under året av föreningen  

▪ festivalens innehåll överensstämmer med riktlinjerna för föreningsbidrag i Säters kommun  

 

 
 __________ 
  
 
 
 Delges 
 Counterforce produktion 
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 Kn § 47      
 

 Informationsärende gällande Ungdomssatsningar i Stora Skedvi och Gustafs 
   

 Ärendebeskrivning 
Ung i Säter har utsett Anette Stengård som sammankallande för en arbetsgrupp som 

ska ta fram ett projektförslag med en tänkbar arbetsgång för att kartlägga vilka 

aktiviteter ungdomar i åldern 13–18 år efterfrågar i Gustafs och Stora Skedvi. Ung i 

Säter har sedan 2005 skapat aktiviteter för ungdomar i högstadie och gymnasieålder i 

Säter. Tankar har framkommit på att arrangera aktiviteter i kommunens lokaler i 

Gustafs och Stora Skedvi. Att fånga de ungas intresse och engagemang för att bidra 

till en meningsfull fritid är ett viktigt syfte som kommunen har. Arbetsgruppen ska 

bestå av tjänstepersoner inom Barn-& utbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, 

Socialförvaltningen samt folkhälsoplanerare för att inrymma så många perspektiv 

som möjligt redan från start. 

 

 

 

 __________ 
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 Kn § 48      
 

 Utveckling av Silverringen 
 

Beslut 

Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare underlag som visar 

hur Silverringen kan utvecklas genom den nya satsningen, Bergslagssatsningen -  

Kultur och turism.  

 Ärendebeskrivning 
Kulturslingan Silverringen skapades i samarbete mellan hembygdsföreningarna, 

Säters kommun och Länsstyrelsen Dalarna. Den invigdes år 2000.  Länsstyrelsen gör 

stora fornvårdande insatser med bistånd från arbetsgruppen från Skogsstyrelsen som 

röjer sly. Länsstyrelsen har rustat transformatorstationen Östra Silvberg med nytt tak 

och väggar. Under 2018 kommer masugnen i Ulfshyttan att rustas för 2,5 miljoner. 

Under årens lopp har skyltar och informationsmaterial framställts. Förslag finns att ta 

fram den ”Engelska parken” bredvid kolhusruinen i Grängshammar. Eventuellt kan 

detta vara ett studentarbete från SLU. 

Den allmänna skötseln som gör områdena tillgängliga för allmänheten är 

kommunens ansvar. Detta löses provisoriskt varje år. Skogsstyrelsen röjer sly i 

fornvårdsområdet.  

En enkel teknik för att tillgängliggöra Silverringen är att ta fram en app för att på ett 

enkelt sätt tillgängliggöra Silverringens historia. 

Länsstyrelsen föreslår att utveckla Silverringen som kulturmål genom att ingå i den 

nya satsningen inom ”Bergslagssatsningen Kultur och Turism”. Det kan bli ett sätt 

att stärka digniteten och påvisa betydelsen av Säters kommuns kulturlämningar. 

Säters kommun kan då få tillgång till resurspersoner som kan hjälpa till med en 

utvecklingsplan.  

Bergslagssatsningen - Kultur och Turism, arbetar för en turismdriven tillväxt till 

Bergslagen. I satsningen arbetar man med att utveckla ett antal utvalda besöksmål till 

kvalitativa och tillgängliga besöksmål för att locka fler besökare till området. Fokus 

för Bergslagssatsningens sista etapp är att stödja företag inom besöksnäringen att 

växa. Den pågående etappen finansieras av Länsstyrelserna i Örebro, Dalarna, 

Västmanland, Gävleborg och Värmland samt av Region Dalarna, Region Gävleborg, 

Region Örebro Län, Region Värmland samt EU:s regionala utvecklingsfond.  

 __________ 
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 Kn § 49 

   
 Delegationsbeslut 

 
Förvaltningschef: 
Anställning     

Sofia Dombos är nyanställd som barn- och ungdomsbibliotekarie, hon tillträder sin 

tjänst den 5 juni 2018. 

Två timvikarier har anställts till biblioteket i Säter  

Hugo Hedlund och Wilma Tysk 

 

Delegering från förvaltningschef 

Bidrag till midsommarfirande på Åsgårdarna Dnr KN2018/0027 

    5000 kr 

 

Gruppen för konstinköp: 
Konstinköp   Dnr Kn  
Inga konstinköp har gjorts 

       

 __________ 
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Kn § 50  
 

 Verksamhetsinformation 
  

 Allmänkultur 
 Black Forrest dansföreställning som hölls den 24-25 maj visade sig bli en välbesökt 
 och uppskattad föreställning. Under torsdagen besökte ett 60-tal personer 
 föreställningen och under fredagen var det fullsatt 90 elever med två femteklassare 
 från Säter, en femteklass och en klass från årskurs sex från Stora Skedvi. 
   

Bibliotek 
I tisdags den 22 maj var länsbiblioteket i Säter för en nätverksdag om bibliotek, 
makerspace och design thinking. Jonna och Pia höll en presentation om Fixoteket, 
Jonna och Linda berättade om resan till USA och sedan diskuterade gruppen utifrån 
frågor om hur man kan arbeta med makerspaceverksamhet på bibliotek. Vad är ett 
makerspace? Vad är bibliotekets roll? Hur kan man få användarna mer engagerad i 
bibliotekets verksamhet? Hur kan man använda design thinking för att få 
användarnas perspektiv på verksamheten? 
 

Personal 

Sommartider på biblioteken införs mellan den 11 juni och 19 augusti. 
 

  
Lokal 
Det nya kontoret är klart och Pia har flyttat in. 
 

 

 __________ 
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               Rapporter  
 

Tillstånd att använda metallsökare i enlighet med miljölagen inom fastighet 

Säter 4:5.  

 
 

 ___________ 
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Kn § 52 
 

                             Inbjudningar till kurser och konferenser  
 
 Hot, hat och våld mot förtroendevalda (webbinarium) den 19 juni klockan 09.30-
 10.30. Anmälan sker till; 
  anna-lena.pogulis@skl.se 
 Dagarna innan webbinariet får du en länk till sändningen    
 
  
         _________ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anna-lena.pogulis@skl.se
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  Kn § 53 
 

 Kulturinslag 
 

Birgitta Gustafsson läser ur ”Jag har älskat med månen” skriven av Irene Rehnberg. 
 
 Vid nästa sammanträde i september ansvarar Lars Wikström för kulturinslaget. 
 
 
 ____________ 




