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13.00-15.40

Beslutande
Ledamöter

Lennart Götesson (S) ordförande
Ingrid Stenberg Lundin (C)
Nils-Erik Unnerud (S) ersätter Kristina Hult (C)
Ingeborg Björnbom (M)
Lisbeth Ander (S)
Lars Wikström (MP)
Birgitta Gustafsson (L)

Tjänstgörande ersättare

Lena Stigsdotter (V)
Lena Romlin (S)
Margareta Arthursson (KD)

Övriga närvarande

Sofia Ylinen kultursekreterare
Ulrika Hedin kultursamordnare

Tjänstemän

Sofia
AnetteYlinen
Stengård förvaltningschef
Ulrika
Hedin
Eva-Lena
Stenberg nämndsekreterare

Utses att justera

Ingrid Stenberg Lundin

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Säters bibliotek 2019-03-26 kl. 14.00
Sekreterare

Paragrafer

Eva-Lena Stenberg
Ordförande

Lennart Götesson
Justerande

Ingrid Stenberg Lundin
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-22

Datum för
anslags uppsättande

2019-03-26

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

2019-04-16

Underskrift

Eva-Lena Stenberg
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 34
Verksamhetsinformation
Kultursekreterare Sofia Ylinen och kultursamordnare Ulrika Hedin presenterar
demografikprojektet 2018.
Ulrika Hedin berättar om ”tjejgruppen”.
Nämnden tackar för en fin och intressant presentation av verksamheterna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Kulturnämnden

Kn § 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2019-03-22

4

Dnr KN 2019/0012

Beslutsattestanter 2019
Beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna förteckningen över beslutsattestanter 2019.
Ärendebeskrivning
Aktuell förteckning över beslutsattestanter ska finnas, en uppdatering har gjorts då
vice ordförande avsagt sig uppdraget och ny vice ordförande har tillsatts.
Förvaltningschef Anette Stengård presenterar förteckning över beslutsattestanter
2019.
_____________

Delges ekonomikontoret

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2019/0015

Mål och målformuleringar för kulturnämnden 2020 - 2023
Beslut
1. Kulturnämnden beslutar att anta mål och målformuleringar, målen gäller from
2019-03-22.
Delaktighet
Genom kultur och delaktighet byggs ett demokratiskt samhälle där medskapande och
egenkraft utvecklas.
Fantasi/kreativitet
Kultur i alla dess former och uttryckssätt berikar våra liv och bidrar till ett innovationsrikt
samhälle.
Bildning
Glädjen i bildning ger möjlighet till olika infallsvinklar, kritisk granskning och förståelse för
omvärlden.
2. Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen och kulturnämndens beredning
uppdrag att ta fram strategier till målen att beslutas i nämndsmötet den 11 april.

Ärendebeskrivning
Varje förvaltning ska ta fram en nämndplan som ska visa vilken inriktning respektive
nämnd ska ta under den kommande mandatperioden. Planen ska innehålla vision,
mål och strategier som beslutas den 11 april.
Kulturnämnden beslutade om vision på nämndmötet den 14 februari 2019:
”Att skapa förutsättningar för kulturella upplevelser och slå vakt om demokratin
genom att bedriva kulturverksamhet med mångfald, kvalitet och tillgänglighet. För
kommunens invånare ska kulturen vara ett verktyg för upplevelser, personlig
utveckling och 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
Kommunstyrelsen har tagit fram vision och strategier för nuvarande mandatperiod.
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.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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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
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.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 37

Dnr KN2019/0023

Namnförslag på idrottshallen i Stora Skedvi
Beslut
Nämnden utser presidiet att besluta om namn på idrottshallen i Stora Skedvi på
beredningen den 29 maj 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunikationschefen har i uppdrag att hålla i framtagandet av namnförslag på den
nya sporthallen i Stora Skedvi, en namngivningsprocess är framtagen enligt nedan.
Ingrid Stenberg Lundin kommer att vara representant den 4 juni på bokfesten.
I Säters kommun är det Kulturnämnden som beslutar om namn av fysiska platser.
Kommunikationschefen leder arbetet med att ta fram förslag på namn som sedan
nämnden beslutar om.
Det är för sent för nämnden att fatta beslut på nämndmötet 13 juni och för tidigt
den 11 april, föreslår därför nämnden att besluta att presidiet får besluta om
namn den 29 maj. Förvaltningschefen informerar nämnden om processen och de
namnförslag som framkommer så att nämnden blir delaktig.
I samband med att idrottshallen i Stora Skedvi invigdes, utlovades att barnen i Stora
Skedvi skulle få möjlighet att ge förslag på vad idrottshallen ska heta.
Kommunikationschefens namngivningsprocess:
1. En öppen inbjudan till allmänhet och särskilt barn i Stora Skedvi skola/förskola: ge
namnförslag.
2. En jury bestående av barn/elevrepresentanter, representanter från föreningar i Stora
Skedvi (som använder hallen), sockenrådet, årets föreningsstipendiat/er, årets
kulturpristagare. Juryn överlägger och lämnar sitt förslag till kulturnämnden som
formellt fastställer namnet.
3. I samband med en bokfest som Stora Skedvi skola planerar för sina elever (4 juni),
arrangeras en namngivning där namnet presenteras och vinnande förslagsställare får
motta diplom och blomma, och eleverna/barnen får ge i uppdrag till kommunen att
producera och sätta upp en skylt (bör vara uppe när de kommer tillbaka från
sommarlovet). Ordförande för respektive nämnd inbjuds att delta i
namngivningsaktiviteten.
4. Samhällsbygnadsförvaltningen producerar/hanterar bygglov/sätter upp skylt.”
Delges kommunikationschefen
Delges samhällsbyggnadsnämnden
Delges kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2019/0024

Intern kartläggning och tillsyn
Beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna rapporten med förvaltningens åtgärder.
Ärendebeskrivning
Dataskyddsombudet gjorde en tillsyn på kulturförvaltningen 2018-08-21. Syftet med
kartläggningen är att;
▪ Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
▪ Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
▪ Informera och ge råd inom organisationen
Samtliga punkter enligt rapporten från dataskyddsombudet är åtgärdade av
förvaltningen

__________
Delges dataskyddsombudet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 39

Dnr KN2019/0027

Nytt reglemente för Säters kulturpris
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna det nya reglementet för Säters kulturpris.
Ärendebeskrivning
Reglemente för Säters kulturpris;
Säters kommuns kulturpris utdelas som uppmuntran eller belöning för förtjänstfull
insats. Priset bör utdelas årligen. Kulturnämnden utser pristagare och beaktar då de
förslag till pristagare som inkommit från allmänheten, liksom förslag inkomna
tidigare år.
Endast den som genom kulturell verksamhet gagnat kommunen eller dess invånare eller
som personligen har anknytning till Säters kommun kan erhålla priset. Mottagaren
behöver inte vara mantalsskriven i kommunen. Mottagaren kan vara enstaka person eller
grupp av personer. I det fallet mottagaren utgörs av flera personer skalla dessa utgöra en
sammanhållen grupp, vilka som grupp erhåller priset för gemensam kulturell insats.
Kulturnämnden utser mottagare av kulturpriset.
Utdelningen av kulturpriset sker vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

__________

Delges kommunikationschef
Delges kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2019/0028

Nytt reglemente för Säters ungdomskulturstipendium
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna det nya reglementet för
ungdomskulturstipendium i Säters kommun.
Ärendebeskrivning
Reglemente för Säters ungdomskulturstipendium;
Säters kommuns ungdomskulturstipendium delas ut som uppmuntran till fortsatt
kulturell utövning av kulturnämnden i Säter. Stipendiet tilldelas unga kulturutövare
(12-26 år) som personligen har anknytning till Säters kommun.
Mottagaren behöver inte vara mantalsskriven i kommunen. Mottagaren kan vara en
enstaka person eller en grupp av personer. I det fall mottagaren utgörs av flera
personer ska dessa utgöra en sammanhållen grupp, vilka som grupp erhåller
stipendiet för gemensam kulturell insats. Ansökan ska göras av den person eller
grupp som söker stipendiet. Stipendiet tilldelas stipendiat efter utlysning och att en
ansökan har inkommit.
Kulturnämnden utser mottagaren av ungdomskulturstipendiet.
Utdelning av stipendiet sker vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

__________

Delges kommunikationschef
Delges kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 41

Dnr KN2019/0029

Nytt avtal mellan Folkets Hus i Säter och Säters kommun
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna uppsägningen mellan Säters kommun och
Folkets Hus i Säter gällande nuvarande avtal.
Ärendebeskrivning
En ny dialog om fortsatt samarbete är inledd.

_____________

Delges kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2019/0006

Informationsärende, ny ledamot vice ordförande
Ärendemening
Kristina Hult (C) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i kulturnämnden.
Föreslås att ledamot Ingrid Stenberg-Lundin väljs som vice ordförande efter Kristina
Hult och Kristina Hult väljs som ny ledamot efter Ingrid Stenberg Lundin.
Kommunfullmäktige beslutar den 14 februari 2019.
1. Godkänna avsägelsen
2. Som vice ordförande efter Kristina Hult (C) välja Ingrid Stenberg Lundin (C).
3. Som ledamot efter Ingrid Stenberg Lundin (C) välja Kristina Hult (C).

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 43

Dnr KN2019/0006

Informationsärende, fyllnadsval ersättare
Ärendebeskrivning
Helena Vådegård (KD) har avsagt sig uppdragen som, ersättare i kulturnämnden.
Fyllnadsval ska ske efter Helena Vådegård (KD).
Kommunfullmäktige beslutar den 14 februari 2019.
1. Godkänna avsägelsen
2. Som ersättare i kulturnämnden efter Helena Vådegård (KD) välja Margareta
Arthursson (KD)

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 44

Dnr KN2019/0006

Informationsärende, fyllnadsval bordlagt
Ärendebeskrivning
Anna Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Fyllnadsval ska ske efter Anna Nilsson (S).
Kommunfullmäktige beslutar den 14 februari 2019.
1. Godkänna avsägelsen.
2. Bordlägga val av ersättare i kulturnämnden.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 45

DnrKN2019/0018

Informationsärende, Bidrag till landskap/fornlämningar: Ödekyrkogården vid
Östra Silvbergs gruvor, Silvbergs socken, Säters kommun.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom till Länsstyrelsen 25 januari 2019.
Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länsstyrelsen bedömt att 148 800 kr
utgör bidragsgrundande kostnad. Ett bidrag på 72% av de bidragsgrundande
kostnaderna, 108 000 kronor har beviljats av Länsstyrelsen.
Ansökan avser renovering av kyrkogårdsmuren till ödekyrkogården i Östra
Silvberg. I ansökan ingår även att laga en grind och lägga till rätta en
järngravhäll. I samband med arbetena kommer även nya bänkar och eldplatser
som är anpassade till områdets karaktär att tillkomma.
Länsstyrelsens motivering till beslutet
Östra Silvberg har ett högt kulturhistoriskt värde som välbevarat och
upplevelserikt gruvområde med medeltida ursprung. Det utgör riksintresse för
kulturmiljövård och är ett viktigt besöksmål inom kulturslingan Silverringen.
Den för renovering aktuella ödekyrkogården ingår som en viktig del av den
kulturhistoriskt värdefulla gruvmiljön. Det är därför angeläget att området
vårdas väl.
Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet grundar sig på 4§ Förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av
värdefulla kulturmiljöer.
__________
Delges kommunstyrelsen
Delges samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 46
Delegationsbeslut
Delegering från förvaltningschef
Bidrag till ABF för underhållning på äldreboende i Säters kommun vid 8 tillfällen
2019.
DnrKN2018/0062
11 200 kr
Delegering från förvaltningschef
Bidrag för genomförande Säterstämman, Säters dragspelsgille
DnrKN2019/0008
6000 kr
Delegering från förvaltningschef
Bidrag till arrangerande av Gustafsdagarna
DnrKN2019/0009
10 000 kr
Gruppen för konstinköp:
Konstinköp
Inga inköp

Dnr Kn

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 47
Information, öppet hus biblioteket
Öppet hus på biblioteket i Säter onsdag 27/3 kl 16.30-18.30 under All Digital Week.
Tanken är att visa och berätta hur biblioteket, kommunen, organisationer,
föreningar och företag kan använda DigidelCenter för att öka allmänhetens digitala
kompetens. Gå gärna in på länken för att se alla event i Sverige.
(ctrl + peka på länken)

https://digidel.se/all-digital-week/karta-anmalda-event

___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 48
Rapporter
Ett bidrag på 21 000 kronor från Landstinget har beviljats för dansföreställningen
”It will come later” som har Sverigepremiär den 26 mars på Folkets Hus.

___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 49
Kulturinslag
Ingeborg Björnbom berättar om poeten Nizar Quabbani, hon läser några strofer från
dikter av honom.

____

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kn § 50
Information
Lena Stigsdotter berättar om föreläsningen som Dino Viscovi hade om ”ung teknik i
äldres vardag” den 21 mars.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

