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  Kn § 14     

 
 Kommunens budgetprocess  

 
Ärendebeskrivning  
Torbjörn Matsson, chef på ekonomienheten informerar om budgetprocessen i Säters 
kommun. 
 
 
__________ 
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  Kn § 15    Dnr KN 2019/0011 

 
Delegationsordning 2019 
 

 Beslut 

Kulturnämnden beslutar godkänna föreslagen delegationsordning.  
 

 Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska ansvaret för 
verksamheten i sin helhet. Syftet med delegationen är att avlasta nämnden 
rutinärenden samt att möjliggöra en effektivare verksamhet. Delegationsordningen 
ska vara aktuell enligt internkontrollplanen. 
 
 
 
__________ 
 
 
 
Delges kommunstyrelsen 
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 Kn § 16    Dnr KN 2019/0012 
 
 Beslutsattestanter 2019 
 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar godkänna förteckningen över beslutsattestanter 2019. 

 Ärendebeskrivning 
Aktuell förteckning över beslutsattestanter ska finnas. 
Förvaltningschef Anette Stengård presenterar förteckning över beslutsattestanter 
2019. 

 
 

 _____________ 
   
 

 
 
Delges ekonomikontoret 
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 Kn § 17    Dnr KN2019/0013  

 
 Årsbokslut och kommentarer 2018. 
 
 Beslut 
 Kulturnämnden godkänner årsbokslutet för 2018 
 
 Ärendebeskrivning 
 Årsbokslutet skickas via mail innan nämndmötet den 14 februari. 
 Bokslutet är det stora uppföljningsögonblicket för kommunens verksamheter. Det är 
 då vi kan se hur det har gått, och kan jämföra med det vi planerade, såväl vad det 
 gäller det ekonomiska resultatet som verksamhetsutvecklingen. Bokslutet bör vara 
 det tillfälle då vi summerar upp det år som gått, och vara den viktigaste grunden för 
 den kommande plan- och budgetprocessen. Årets ekonomiska resultat visar på ett 
 överskott på 356 000 kr i driftsbudgeten. Det beror på att tillsättandet av barn- och 
 ungdomsbibliotekarietjänsten inte kunde ske förrän i juni vilket gav ett överskott i 
 personalbudgeten. Underhållsbehovet för Åsgårdarna har varit mindre än beräknat. 
 Ett överskott på 36 000 kr finns också inom investeringsbudgeten.  
 
 Årets viktigaste händelser; I maj 2018 invigdes den nya biblioteksfilialen i Stora 
 Skedvi där också kulturnämndens utskott har iordningställt ett konstverk av  
 Eva Beierheimer. Konstverket togs fram av skolelever och seniorer i Stora Skedvi. 
 En ny bibliotekarie för barn och unga anställdes i juni med högskoleexamen i både 
 pedagogik och bibliotek. I början av juni beviljades ansökan ”Mötesplats på 
 biblioteket för seniorer och personer  med åldersrelaterade funktionsnedsättningar” 
 med 800 000 kronor. Ambitionen med projektet var att höja kompetensen och 
 förståelsen för äldres vardag, utveckla biblioteket som mötesplats och öka samverkan 
 med socialförvaltningen. En gerontolog anställdes i  september för att hålla i projektet 
 som gjordes med gott resultat. I november beviljades ännu en ansökan som ska 
 utveckla ett DigidelCenter i biblioteket parallellt med Fixoteket. Till DigidelCenter 
 ska allmänheten ha möjlighet att komma med vardagliga digitala utmaningar. 
 DigidelCenter kan också utvecklas till en resurs för kommunens olika förvaltningar. 
 Bidraget är en regeringssatsning genom Internetstiftelsen Sverige. Femton av femtio 
 sökande kommuner i Sverige har fått bidraget. Säter beviljades ett bidrag på  
 850 000 kronor. 
 Senaste datum för inlämnande av nämndens årsbokslut och kommentarer är den 26 
 februari 2018. 
 
  
 _____________ 
 Delges ekonomikontoret    
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 Kn § 18    Dnr KN2019/0014 
 

 Internkontrollplan 2019 
  
 Beslut 

Kulturnämnden fastställer förslag till internkontrollplan 2019 för kulturförvaltningen. 
 

 Ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av kulturförvaltningens 

verksamhet.  Även en bra dialog mellan förvaltning, nämnd, revisorer och 

kommunstyrelse med flera är en viktig grund för en bra internkontroll. 

 Arbetet för att få internkontrollen att bli en naturlig del av verksamheten fortsätter 
 2019. 
  
 
 
 _________ 
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 Kn § 19    Dnr KN2019/0015 

    
 Vision och strategier för kulturnämnden 2020 - 2023 

 
Beslut 
1. Kulturnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag 

för nämndens strategier och mål. Underlaget presenteras på nämndmötet 
fredagen den 22 mars. Nämnden hålls informerad om processen via E-post. 

2. Kulturnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag att delaktighet, 
fantasi/kreativitet och bildning ska utgöra grunden till nämndens strategier och 
mål. 

3. Kulturnämnden beslutar att anta följande vision; Att skapa förutsättningar för 
kulturella upplevelser och slå vakt om demokratin genom att bedriva 
kulturverksamhet av sådan mångfald, kvalitet och tillgänglighet att den för 
kommunens invånare blir ett verktyg för egna upplevelser, personlig utveckling 
och samhällsengagemang. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tagit fram vision och strategier för nuvarande mandatperiod. 
Samtliga nämnder ska nu ta fram vision och strategier som ska vara klara senast till 
kulturnämndens möte den 11 april. Kulturförvaltningen har tagit fram tre 
definitioner som kan utgöra grund till kulturnämndens mål och strategier. Dessa är 
förenliga med kommunstyrelsens strategier. De tre definitionerna är delaktighet, 
fantasi/kreativitet och bildning.  
 
Kulturnämndens nuvarande vision: 
Att slå vakt om demokratin genom att bedriva en kulturverksamhet av sådan 
mångfald, kvalitet och tillgänglighet att den för kommunens invånare blir ett verktyg 
för egen personlig utveckling och för samhällsengagemang. 

Kommunstyrelsens vision 
Säter är en välkomnande kommun.  
Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete.  
Vi skapar framtidstro och livskvalitet.  
Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. 

Kommunstyrelsens strategier 
Ett rikare liv 
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola 
eller på jobb. Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för 
alla. Rik fritid stimulerar och skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva 
och ta del av det ökande utbudet av organiserade och oorganiserade aktiviteter och 
sysselsättningar.  

Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och 
regionala miljömålen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt 
miljöarbete. Kommunens verksamheter ska utveckla ett förhållningssätt som innebär 
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kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv.  Vi ska bidra till att öka 
kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt. 

En omsorgsfull boendeutveckling 

I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande 

och som upplevs passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är 

hållbarhet prioriterat. Det innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att 

människor kan skapa och upprätthålla goda sociala relationer och ger möjlighet att 

leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Säters kommun. 

En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska 
ha förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. De unga 
årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att 
delta i samhällslivet och den demokratiska processen.  

En stimulerande tillväxt 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters 
företagande. Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd 
mark, bistå med att hitta lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda 
kommunikationer, tillgång till kompetens och företag som ligger i framkant av 
utvecklingen.  

En uppdragsbaserad kommun 
Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor behöver och vill 
ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer kompetent organisation 
som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen utvecklar 
förhållningssätt som innebär att invånare och andra som kommer i kontakt med oss i 
högre grad upplever att vi är professionella, och ger effektivt och behovsanpassat 
bemötande. 

 

 

 
 

__________ 
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  Kn § 20    Dnr KN 2018/0030 

 
 Medborgarförslag häktena 
  

 Beslut 

 Kulturnämnden ställer sig bakom yttrandena gällande framtida användning av 

 häktena. 

 
 Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med kulturnämnden lämna yttrande. 
Yttrandet skall ha inkommit till förvaltningen senast 1 september 2018. 

 Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset lämnades 
 in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge Olsson, Säter. 

  
Medborgarens förslag 

 "Föreslår att de gamla häktena - fylleceller- som finns i uthusen bakom rådhuset 
 städas ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters historia för såväl 
 kommunens invånare som för turister. Detta gäller både "de gamla" och de "nya" 

 cellerna." 
 

Kulturnämndens yttrande 
De gamla häktena är av kulturhistoriskt värde och värt att visa upp för allmänheten. 
Det kan ske vid guidade stadsvandringar tex vid Stampen och Historisk vecka samt 
vid visningar som sker kontinuerligt. Kulturnämnden har inte de resurser som krävs 
för att hålla visningar utan de måste i så fall hållas av annan aktör. Säters 
hembygdsförening håller i stadsvandringarna som är arrangerade av Turistbyrån. 
Eftersom häktena också är kommunens förråd som hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnden så avgör de hur hanteringen av ett öppnande av häktena 
kan ske utifrån deras resurser. Kulturnämnden rekommenderar att 
Samhällsbyggnadsnämnden iordningställer två celler, ett gammalt och ett nytt för 
visningar.  

 
 

 _________ 
  
 
 
 Delges kommunstyrelsen 
 Delges Hembygdsföreningen 
 Delges Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Kn § 21    Dnr KN2018/0026  

 
Information om projektet; Mötesplats på biblioteket för seniorer och personer 
med åldersrelaterade funktionsnedsättningar.  

 
 Information 
 Kulturnämnden godkänner informationen om nuläget för projektet; Mötesplats på 
 biblioteket för seniorer och personer med åldersrelaterade funktionsnedsättningar. 
 Kulturnämnden vill ha en tydligare bild av hur resultatet av projektet ska kunna 
 fortgå i framtiden. Detta presenteras i slutrapporten. 
  
 Ärendemening 

Vid årsskiftet 2018 hade halva projektet genomförts av en mycket produktiv 
projektsamordnare. Halvtidsresultatet är över förväntan och kulturverksamheten har 
redan nu fått ett gediget material att gå vidare med i utformningen av sitt uppdrag för 
seniorer. Resultatet kan vara intressant för andra delar i de kommunala 
förvaltningarna och förvaltningschefen tar frågan vidare till kommunens 
ledningsgrupp. 
 
Mötesplats på biblioteket för seniorer och personer med åldersrelaterade 
funktionsnedsättningar 
Bakgrunden till projektet är att personalen på biblioteket så gott som dagligen fick 

hjälpa seniora befolkningen med digitala frågor och att de samtidigt uppmärksammat 

ett utanförskap som hänger samman med nutidens digitalisering. Effekten av 

projektet blir att äldre känner sig delaktiga i samhället och att de får möjligheter till 

stimulans genom relevanta aktiviteter. 

Läroprojekt 

Projektet grundar sig i att det finns behov av ökad kunskap kring målgruppens 

livssituation, vilka behov som kan behövas fyllas och hur målgruppen kan 

synliggöras. För att kunna uppnå den kompetensen behövs både praktisk kunskap 

från livet och teoretisk kunskap från aktuell forskning och myndigheters riktlinjer. 

Genom att möta målgruppen och erhålla omvärldsanalys ökar man personalens 

medvetenhet och skapar möjligheter till effektiva arbetssätt som gynnar både 

personal och målgruppens livskvalité. 

Mötesplats 

Det finns mötesplatser för seniorer runt om i kommunen men så gott som alla dessa 

platser är knutna till någon form av organisation som är anpassade efter 

grupptillhörighet och i många fall även förenade med kostnader för medlemskap. 

Det seniorer i Säter efterfrågar är kravlösa mötesplatser i offentliga rummet. 

Biblioteket är en sådan plats i samhället och har genom det goda möjligheter att 

tillgodose seniorers efterfrågan. Kravlöst innebär att besökarna inte behöver vara 

aktiva deltagare utan kan komma och enbart vara socialt delaktig på sin nivå.  

 _________ 
   Delges Socialnämnden och fritidsutskottet 
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 Kn § 22      
 
 Information verkställighet, kulturnämndens verksamheter 
 

 Information 

 Kulturnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna 

    
 Ärendemening 

 Dom olika verksamheterna inom förvaltningen kommer under kommande 
 nämndmöten att bjudas in för att informera om sin verksamhet, ett schema kommer 
 att upprättas. 
 
 
 

__________ 
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 Kn § 23    Dnr KN2019/0010  

 
 Information, förvaltningsplan-organisationsbeskrivning 
 

 Information 

 Kulturnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna 

    
 Ärendemening 
 Syftet med förvaltningsplanen för arbete med personuppgifter i Säters kommun, är 
 att klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet samt hur arbetet ska utföras och 
 styras under det kommande året. 
 Målgrupperna för dokumentet är de som ansvarar för och de som bedriver 
 förvaltningen av arbete med personuppgifter, ansvariga chefer samt de 
 personuppgiftsansvariga. 
 Planen grundar sig i ”Riktlinjer för behandling av personuppgifter”, fastställd av 
 respektive personuppgiftsansvarig nämnd/styrelse. 
 
 
  
 
 __________   
  

 

 

 Delges datskyddsombud 
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 Kn § 24      
 

 Information, uppföljning av Kulturnämndens beslut 
 

 Information 

 Kulturnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna 

 
 Ärendebeskrivning 
 Ett dokument har upprättats av nämndsekreteraren för att underlätta för 

 nämnden och förvaltningen för verkställighetsåtgärder i samband med beslut som 

 tas av nämnden. 

 
 
 
 _____________ 
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 Kn § 25 

   
 Delegationsbeslut 

 
Delegering från förvaltningschef  Dnr KN2018/0065 
Lions Club Säter   32 466 kr 
 
Uppstartsbidrag Titaniska nördföreningen Dnr KN20190007 
    10 573 kr 
 
 
Anställning    Dnr KN  

 

Gruppen för konstinköp: 
Konstinköp   Dnr KN2018/0048 

 Calle von Gegerfelt Mannen på myren 1800 kr 
Calle von Gegerfelt Förlåt herr Bergman 1800 kr  
Kerstin Bergman En liten arg figur 4000 kr 
Kerstin Bergman Ville bara säga något 4000 kr  
Gunilla Lundstedt Vid dammen  3800 kr 
Josefin Wedel Papyrus  3500 kr 
Jesper Eriksson Ridande ögonman 3000 kr 
Jesper Eriksson Omega  3000 kr 
 

       

 __________ 
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Kn § 26  
 

 Verksamhetsinformation 
  

 Allmänkultur 
 Nyårskonsert 
 Kulturmiljöarbete 
 Konstadministration 
  

Bibliotek 
Digidelcenter 
Länssamarbete 
 
Personal 

 
Lokal  
 

 

 __________ 
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Kn § 27  
 
               Rapporter 
  

 Kristina Hult har avsagt sig vice ordförandeposten i kulturnämnden. 
 
 Anna Nilsson har avsagt sig posten som ersättare i kulturnämnden. 

 Helena Vådegård har avsagt sig posten som ersättare i kulturnämnden. 

 Lennart Götesson vill bjuda in Folkets hus till kommande möte i höst till nämnden. 

 Lennart Götesson har uppvaktat Tv- och Biografmuseet som fyllt 30 år med en 

 bukett blommor.  

  

 
 

 ___________ 
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Kn § 28 
 

                             Inbjudningar till kurser och konferenser  
 

▪ Kommunutbildarna inbjuder till utbildning – sammanträdesteknik för 
ordförande och nämndsekreterare 15 mars. 

 

▪ Existentiell filmfestival 11-12 april  
 
       
 
  
         _________ 
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  Kn § 29 
 

 Kulturinslag 
 
 Kulturinslaget utgick 
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 § 30 
 
 Information tackbrev 
 
 Tackbrev från AnnBritt Grünewald till Kulturnämnden och förvaltningen lästes upp 
 av Lennart Götesson. 
 

   
 
 
 ____________ 
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 § 31 

 Information utställning 
 
 Nils-Erik Unnerud informerar om en utställning på biblioteket i Falun av Ulf Ivar 

 Nilsson, tecknare och satiriker, han tipsar om att utställningen skulle även passa att 

 ställa ut på Säters bibliotek. 
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 § 32 

 Information dansföreställning 
 
 Lena Stigsdotter informerar om att en dansföreställning ”It will come later”  

 kommer att ha Sverigepremiär i Säters Folkets Hus den 26 mars kl 19.00. 
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 §33 

 Information att flytta nämndmöte i mars 
 
 Kulturnämnden beslutar att flytta nämndmötet från den 15 mars till den 22 mars 

 eftersom utbildningen för sammanträdesteknik för ordförande och nämndsekreterare 

 är den 15 mars. 

 

 
   
 




