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Kulturhörnan 13.00-16.30

Beslutande
Ledamöter

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

Övriga närvarande

Lillan Magnusson
Karin Hästö

Tjänstemän

Karin Hästö
Anette Stengård förvaltningschef
Eva-Lena Stenberg nämndsekreterare

Utses att justera

Lars Wikström

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Säters bibliotek 2018-09-18 kl. 11.00
Sekreterare

Paragrafer

Eva-Lena Stenberg
Ordförande

AnnBritt Grünewald
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Lars Wikström
Anslag/Bevis
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Eva-Lena Stenberg
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Kn § 54
Kultursekreterare Karin Hästö informerar muntligt om Historisk vecka, konsert i
Östra Silvberg och Stampen 2018.
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.
Nils-Erik Unnerud berättar om dom två vandringarna som gjordes på
Skönviksområdet i samband med historisk vecka.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 55

Dnr KN 2018/0023

Budgetuppföljning augusti 2018
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anette Stengård presenterar delårsrapport och budgetuppföljningen
till och med augusti månad. Det ekonomiska utfallet för 2018 beräknas hålla sig inom
ram.
__________
Bilaga 1

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 56

Dnr KN2018/0041

Uppföljning 2017 Åsgårdarna Säter
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av Åsgårdarnas verksamhet.
Ärendebeskrivning
Säters hembygdsförening har inkommit med en redovisning av verksamhetsår 2017.
Totala intäkter
Totala kostnader
Resultat

349 499 kronor
242 937 kronor
106 562 kronor

Utdrag från verksamhetsberättelsen
”Ordföranden ser i backspegeln, Året 2017 närmar sig slutet.
För Säters Hembygdsförening har det varit ett år med aktiviteter i vanlig ordning.
Vi har organiserat kulturvandringar, öppet hus i sockenstugan, filmat
en guidad vandring på begravningsplatsen mm.
Sätersmeden och övriga skrifter har sålts, liksom filmer och kort.
På Hembygdsmuseet Åsgårdarna har säsongen inneburit en jämn verksamhet.
Nationaldagen firades och Hembygdspriset delades ut till dansledarna Britt-Marie
Nilsson och Solveig Ronnebrant.
Lilla Midsommar gynnades av härligt väder, med publikrekord.
Serveringen har som alltid uppskattats av besökarna, Maj-Lis har nu i
många år bakat och skött Ås- gårdarnas servering helt ideellt. Besökare
från andra orter har inte nog med beröm över kvaliteten på det som
erbjuds.
Under nostalgidagarna arrangerades cykelutställning och cruising, vilket får fler
deltagare för varje år.
Besökarna på Åsgårdarna har kommit från många länder, de mest långväga från
Kina, Nya Zeeland, Japan och Canada, förutom från Europa och Norden
.
Föreningens styrelse börjar redan i höst planera för Hembygdsföreningens 100 års
jubileum under 2018. Jubileet ska uppmärksammas på olika vis under stora delar av
året !!!”

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 57

Dnr KN2018/0042

Uppföljning 2017 Folkets Hus Säter
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av Folkets Hus i Säters verksamhet.
Ärendebeskrivning
Folkets Hus har inkommit med en redovisning av verksamhetsår 2017.
Totala intäkter
Totala utgifter
Resultat

3 307 720 kronor
3 302 152 kronor
5568 kronor

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2018/0043

Informationsärende, hantering av årets kulturpris och ungdomskulturstipendier
Ärendebeskrivning
Vid kulturnämndens kommande möte den 1 november 2018 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 13 december
2018.

_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 59

Dnr KN2018/0032

Ny nationell biblioteksstrategi synpunkter
Beslut
Kulturnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lämna synpunkter samt att
lämna synpunkterna till Kungliga bibliotekets sekretariat.
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.
Säters kommun kommer att ta fram synpunkter. Det finns inte möjlighet att få fram
de synpunkterna förrän i oktober, kulturnämnden föreslås utse förvaltningschefen att
lämna synpunkterna. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett
diskussionsunderlag som kan användas för landsting och kommuner när synpunkter
tas fram, underlaget bifogas.
__________

Delges: strategi@kb.se

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 60

Dnr KN2018/0044

Riktlinjer för behandling av personuppgifter
Beslut
Kulturnämnden godkänner dokumentet gällande riktlinjer för behandling av
personuppgifter i Säters kommun.
Ärendemening
Från och med den 25 maj 2018 regleras behandling av personuppgifter av
dataskyddsförordningen, den svenska dataskyddslagen och den svenska
dataskyddsförordningen. Det finns även särlagstiftning för vissa
verksamhetsområden såsom t.e.x Patientdatalagen (2008:355) och Lag (2001:454) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Dessa riktlinjer beskriver
tillämpningen av lagstiftningen i Säters kommun.
De personuppgifter som hanteras i Säters kommun, både direkta och indirekta, ska
vara korrekta, riktiga och relevanta för ändamålet med behandlingen. Behandlingen
ska ske med stöd av lag. Personuppgifterna ska skyddas så att de inte sprids vidare på
ett otillåtet sätt.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2018/0046

Remiss, Fordonspolicy för Säters kommunkoncern.
Kulturnämndens yttrande.
Kulturnämnden antar kommunstyrelsens förslag om Fordonspolicy för Säters
kommunkoncern.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar bilagda förslag om Fordonspolicy till
nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande. Återrapportering ska vara
kommunkansliet tillhanda senast den 31 oktober 2018.
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska
kraftigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har
o Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga
tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena
sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren.
o Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan
motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av
koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd
av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad
markanvändning (källa naturvårdsverket.se)
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla
länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska
hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.
Avtalet trädde i kraft i november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska
ner till noll.
Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter
ska minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt
måste alla arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer i
denna process. (källa regeringen.se)
Konsekvensbeskrivning
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande:
o Extrema väderhändelser
o Hotad livsmedelsproduktion
o Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor
o Hot mot ekosystem
o Havsförsurning
__________
Delges Kommunkansliet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2018/0026

Informationsärende gällande projekt för seniorer och för personer med
åldersrelaterade funktionsnedsättningar.
Presentation gavs av Lillan Magnusson, samordnare för projektet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 63
Informationsärende gällande inkommen handling från Akademien för
cirkuskonstens bevarande i Sverige
Ärendebeskrivning
Akademien för cirkuskonstens bevarande i Sverige skickade in ett brev till
kommunen där de efterlyser underlättnader för cirkusgästspel i Säters kommun.
De upplever att situationen för cirkusgästspel har förvärrats.
Säters kommuns handhavande vad gäller cirkusars gästspel. Cirkusarna söker
tillstånd hos Polisen och Gatuenheten yttrar sig sedan i ärendet Gatuenheten
upplåter mark för en kostnad på 1500kr.

Delges Akademien för cirkuskonstens bevarande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 64
Informationsärende gällande konsten i Stora Skedvi bibliotek/skola
Nämnden tackar konstgruppen och förvaltningschefen för fina insatser gällande
konsten i Stora Skedvi som nu är på plats.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2018-09-13

14

Kn § 65
Delegationsbeslut
Delegering från förvaltningschef
Bidrag till Säters spelmanslag för midsommarfirande
på Åsgårdarna och Säterdalen 21-22/6
Delegering från förvaltningschef
Bidrag till Dala Folk Folkdansläger för ungdomar 28-30/9
Delegering från förvaltningschef
Bidrag till Arkhyttans bystugeförening för arrangerande av
100 årsjubileum av Arkhyttans kraftstation 7/8

DnrKN2018/0039
4500 kr
DnrKN2018/0033
8000 kr

DnrKN2018/0037
5000 kr

Delegering från förvaltningschef
Bidrag till Lundgrens vänförening för arrangerande av jubileumsutställning
1918-2018 EWK
DnrKN2018/0040
10000kr
Delegering från förvaltningschef
Bidrag till Studieförbundet vuxenskolan till minneskonsert, till minne av Karl Gustaf
Hedin – Kadrilj i 4 repriser och körsång.
DnrKN2018/0038
5000 kr
Anställning
Lillan Magnusson har anställts från den 3 september 2018 till den 30 juni 2019
Gruppen för konstinköp:
Konstinköp
Martin Heap
”Önskningar”

träskulptur

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

DnrKN2018/0048
10000 kr
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Kn § 66
Verksamhetsinformation
Allmänkultur
En utställning har ägt rum i kulturhörnan, återbruk var temat.
Historisk vecka med många arrangemang har genomförts. Den inleddes med
Stampen den 11 augusti, konsert i Östra Silvberg den 17 augusti samt avslutades med
Skönviksdagen den 18 augusti.
Demografikprojektet som är ett samarbete mellan Landstinget Dalarna och Säters
kommun har resulterat i en manifestation den 29 augusti med bilder och röster av
barn och unga.
Bibliotek
Invigning av Stora Skedvis nya bibliotek, skola och sporthall samt konst den 1
september 2018.
Säters bibliotek, skolan i Säter och 2047 i Borlänge har tillsammans tagit fram
MIK-lådor inför höstens nya läroplaner gällande digital
kompetens/programmering. Det är Jonna Steinrud och Hanna Kyhle
(skolbibliotekarie), Viktoria Robertsson (BUN), Ulf Embretsén (BUN) samt en
representant från verksamheten 2047 som är involverade.
Förtidsröstningar har hållits i våra bibliotek från den 22 augusti till den 8 september
2018.
Personal
Karin Hästö har gått en kurs i arrangerande av berättarcafé.
Lokal
Behov av förbättrad ventilation för att reglera kyla och värme i biblioteket i
Säter och Stora Skedvi. Hyllbelysningen i Säters biblioteket behöver bytas ut.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 67
Rapporter/information
•

Kulturnämndens presidium har kallats till möte med kommunens förtroendevalda
revisorer
Tid: torsdag den 25 oktober kl 8:45 – 9:45
Plats: BUN:s sammanträdesrum.

•

Polisen informerar; Om du blir utsatt för brott,
råd till dig som förtroendevald. (bilaga)

•

Länsstyrelsen informerar; Tillstånd till förändring av fornlämning i samband med
restaureringar av sju milstolpar. (bilaga)

•

Länsstyrelsen informerar; Bidrag till renovering av Ulfshyttans masugn. (bilaga)

•

Hantering av e-post i Säters kommun, handlingen är kommunövergripande och
beslutas av KF. (bilaga)

•

Gallringsbeslut om handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i Säters kommun,
handlingen är kommunövergripande och beslutas av KF. (bilaga)

•

Information gällande GDPR för kulturarrangemang som ska läggas på webbsidan
tillsammans med ansökningar för kulturarrangemang.
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 68
Inbjudningar till kurser och konferenser
Bokmässan Göteborg 27-30 september 2018
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 69
Kulturinslag
Lars Wikström visar en film av sitt eget konstverk kameleont i träsnitt.
Lars visar även filmen Whose Utopia av en kinsesisk konstnär vid namn Cao Fei
Vid nästa sammanträde ansvarar Björn Ersson för kulturinslaget.
____________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 70

Dnr KN2018/0049

Remiss revidering av reglementen
Beslut
Förvaltningschefen tar fram ett förslag som skickas till nämndens ledamöter för
synpunkter. Ledamöterna lämnar synpunkter till nämndsekreteraren för
sammanställning. Kulturnämnden beslutade att ge presidiet i uppdrag att godkänna
det reviderade reglementet. Remissvaret ska vara kommunstyrelseförvaltningen
tillhanda senast den 22 oktober 2018.
Bakgrund och ärendebeskrivning enligt Dnr KS2018/0275
I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott
under kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen
för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den
förändringen görs även en översyn av samtliga nämnders reglementen.

Delges kommunstyrelseförvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 71

Dnr KN2018/0021

Förväntad remiss nya boendet Prästgärdet
Beslut
Kulturnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att svara på den förväntade
remissen.
Ärendebeskrivning
På kommunstyrelsenämndens kommande möte den 25 september 2018 kommer
kommunstyrelsen ta beslut om att remiss ska gå ut och att remissvar ska in senast
den 10 oktober.

Delges kommunstyrelseförvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 72

Dnr KN2018/0050

Laglig graffitivägg i Säters kommun.
Beslut
Kulturnämnden beslutar att ärendet bereds av kulturförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Lena Stigsdotter vill att Säters kommun iordningsställer en laglig graffitivägg i t.e.x i
tunneln mellan riksvägen och järnvägen. Det finns flera sådana lagliga väggar i andra
kommuner ex i Falun. Flera förslag på plats och utformning framkom under mötet.

Delges kommunstyrelsen
Delges samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

