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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid  Kulturhörnan 13.00-16.00  Paus mellan kl 13.45-14.10 

Beslutande 
Ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare  
 
 
 
Övriga närvarande 
Ej tjänstgörande ersättare  

Lennart Götesson (S) ordförande 
Kristina Hult (C)   
Ingrid Stenberg Lundin (C)  
Ingeborg Björnbom (M) 
Lisbeth Ander (S)  
Lars Wikström (MP) 
Margareta Arthursson (KD) ersätter Birgitta Gustafsson (L)         
 
 
Nils-Erik Unnerud (S) 
Lena Stigsdotter (V) 
 
Hanna Nielsen 

 
Tjänstemän 

 

 

 

 

 

 
Anette Stengård förvaltningschef 
Eva-Lena Stenberg nämndsekreterare 
 
 
 

Utses att justera Lisbeth Ander 

Justeringens  
plats och tid 

 
Säters bibliotek 2019-09-13 kl. 11.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§  83-98 

 Eva-Lena Stenberg  

 Ordförande   
 Lennart Götesson   

 Justerande   
 Lisbeth Ander  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 

Kulturnämnden  

Sammanträdesdatum 
 2019-09-12 

Datum för  
anslags uppsättande 2019-09-13  

Datum för  
anslags nedtagande 2019-10-04 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kulturförvaltningen 

Underskrift   
 Eva-Lena Stenberg  
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    Dnr KN  
 
Kn § 83   Verksamhetsinformation: Kultursamordnare Hanna Nielsen 

 presenterar sig och sitt uppdrag inom projektet Fixotek för unga. 
 
 
__________ 
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    Dnr KN2019/0051  
 
Kn § 84   Information, framtagande av kulturmiljöstrategi 

  

 Informationen läggs till handlingarna 

 Ärendebeskrivning 

 Förvaltningschefen informerar muntligt om nuläget i processen att ta fram 

 kulturmiljöstrategi för Säters kommun. En processdag anordnas den 18 oktober för 

 att sätta igång arbetet med strategin. 

 
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2019-09-12 5 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

    Dnr KN2019/0031  
 
Kn § 85   Budgetuppföljning augusti 
 

 Beslut 

 Kulturnämnden godkänner redovisningen. 

 
 Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljning till och med augusti månad presenteras. Kulturnämnden räknar 
med nollprognos. 
 
 
 
__________ 
Bilaga 1  
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    Dnr KN2019/0060  
 
Kn § 86   Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden gällande Luft-

 /brandbevakningstorn Bisbergs klack. 
 

 Beslut 

Kulturnämnden anser att luft och brandbevakningstornet på Bisbergs klack är av 
ringa betydelse utifrån ett kulturmiljöperspektiv. 
Kulturnämnden har därför inga synpunkter och överlämnar till 
samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.  

  
 Ärendebeskrivning 

Luft -/brandbevakningstornet är i dåligt skick och innebär viss fara för allmänhet. 
Tornet behöver antingen åtgärdas vid renovering alternativt raseras. Tornet har dock 
ett visst historiskt värde varför Kulturnämndens synpunkter i frågan eftersöks. 
 
Säters kommun är via beslut från Länsstyrelsen ansvariga för underhållet av tornet. 
Fastighetsenheten som markägare vidtar tillfälliga åtgärder som förhindrar allmänhet 
från att ta sig upp i tornet. I dagens läge är tornet avspärrat och varningsskyltar finns 
uppsatta. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden önskar Kulturnämnden och Fritidsutskottets beslut i 
frågan senast den 18 september. 
 
 
__________ 
 
 
Delges samhällsbyggnadsnämnden 
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     Dnr KN2019/0058  

 
 Kn § 87   Fullmakt till kommunstyrelsen avseende tecknande av 
 personuppgiftsbiträdesavtal med Olssonite AB  
 
 Beslut 
 Kulturnämnden i Säters kommun ger kommunstyrelsen fullmakt att teckna 

 personuppgiftsbiträdesavtal med Olssonite AB samt upprätta/godkänna 

 instruktioner för uppdraget till personuppgiftsbiträdet. 

  
 Ärendebeskrivning 

 Nämnderna i Säters kommun tecknar avtal med och använder sig av tjänster som 

 levereras av Olssonite AB: 

 Styreslemöte.se – hantering av kallelse inom nämndadministration 

 Eftersom Olssonite AB behandlar personuppgifter som nämnderna ansvarar för ska 

ett personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande instruktioner upprättas.  

För att minimera mängden avtal föreslås att personuppgiftsansvariga i kommunen, 

d.v.s. nämnderna, ger kommunstyrelsen fullmakt att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner för att biträdet ska kunna fullgöra 

uppdraget. Fullmakten omfattar rättigheter och skyldigheter för fullmaktstagaren, 

d.v.s. kommunstyrelsen, som blir bindande för den nämnd som ger fullmakten.  

 
 
__________ 

 
 Delges kommunstyrelsen 
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     Dnr KN2019/0040 
 

 Kn § 88   Folkmusikens hus 
  
 Beslut 

• Kulturnämnden beviljar Folkmusikens hus med 13 945 kronor för år 2019. 

• Kulturnämnden vill ha en diskussion med Region Dalarnas kulturförvaltning om 
finansieringsmodellen för Folkmusikens hus  

  
 Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden anser att Folkmusikens hus bedriver en nödvändig och kompetent 

verksamhet. Däremot ställer sig kulturnämnden undrande över Folkmusikens hus 

finansieringsmodell.  

1. Modellen beslutades 2007 av en organisation som inte existerar längre. 

2. Endast en av Region Dalarnas kulturverksamheter har den här 

finansieringsmodellen. 

 

 
  
 _________ 

  
 
 Delges Folkmusikens hus 
 Delges Region Dalarnas kulturförvaltning 
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     Dnr KN2019/0061 

    
 Kn § 89   Redovisning Åsgårdarna Säters hembygdsförening 2018 

 
Beslut 

 Kulturnämnden godkänner redovisningen av Åsgårdarnas verksamhet 2018. 

 Ärendebeskrivning 

 Säters hembygdsförening har inkommit med en redovisning av verksamhetsår 2018. 

Totala intäkter    335 800 kronor 
Totala kostnader  333 962 kronor 
Resultat  1838 kronor 
 

Utdrag från verksamhetsberättelsen 
”Säters Hembygdsförening 100 år!!! 

Jubileumshögtiden hölls i februari på Folkets Hus, med högtidstal av förre ord 

föranden Birger Sjungargård och hyllningstal av landshövding Ylva Thörn. Kurt 

Fosselius hälsade alla välkomna, Emil Gustafsson spelade gamla postsignaler och 

Jon Bodin visade gamla filmer från Säter. 
 
 
Landshövdingen återkom till Säter som talare på nationaldagen samt under hösten 

när Hembygds förbundet avhöll sitt höstmöte på Folkets Hus. Det är en tillgång 

att Dalarna har en kulturellt intresserad och genuint folklig landshövding som Ylva 

Thörn! 
 
Under året har föreningens verksamhet fungerat som vanligt, med vandringar och 

guidningar i och omkring Säter. Öppet hus var det i Sockenstugan med en utställ 

ning över historien i Säter, med Åsgårdarna som värdefull referens. Hembygds 

museet är ju föreningens ansvar sedan många år. Åsgårdarna har bedrivit sin verk 

samhet som brukligt, med i år besökare från många länder, bla ett 40-tal från USA, 

men även från Sydafrika, Vietnam samt självklart hela Europa. Nämnas bör också 

att Harald Henrysson höll ett initierat föredrag om Magnus Dahlander, en av 

Åsgårdarnas skapare, vid Hembygdsförbundets höstmöte i september. 
 

I skrivande stund förbereds Sätersmeden för 2018, den brukar tas emot med 
stor förväntan. 
 
Säters Hembygdsförening strävar på, mot kommande år och med stor 

inspiration och engagemang för vår hembygd.” 
 

 

__________ 

Delges Hembygdsföreningen Åsgårdarna 
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     Dnr KN2019/0062  

 
 Kn § 90   Redovisning Folkets Hus Säter 2018 
 
 Beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av Folkets Hus i Säters verksamhet 2018. 
 
Ärendebeskrivning 

 Folkets Hus har inkommit med en redovisning av verksamhetsår 2018. 

 Totala intäkter  3 201 610 kronor 
 Totala utgifter 2 932 823 kronor 

Resultat    268 787 kronor 
 
    
  
 
 __________   
  

 Delges Folkets Hus  

 Delges kommunstyrelsen 
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     Dnr KN2019/0029 
 

    Kn § 91   Avtal Säters Folkets hus 
 
 Beslut 
 Kulturnämnden beslutar att förvaltningschefen Anette Stengård tillsammans med 

 ordförande i Säters folketshusförening, Horst Bodinger formulerar ett nytt avtal. 
 
 Ärendebeskrivning 

 Kulturnämnden beslutade på nämndmötet den 13 juni 2019 att utse 
en arbetsgrupp ur kulturnämnden bestående av Lennart Götessson, Lena Romlin, 
Birgitta Gustafsson, Peter Engman för att ta fram underlag för avtalsskrivning med 
Folkets hus. Gruppen träffades den 21 augusti och konstaterade att nuvarande avtal 
innehåller verksamheter som Kulturnämnden önskar att föreningen fortsätter att 
bedriva. Gruppen konstaterade att det nya avtalet borde vara tydligare gällande 
rollerna för kommunen respektive föreningen. Ordförande Lennart Götesson och 
förvaltningschef Anette Stengård har utifrån gruppens synpunkter samt ”utredning 
av händelser Folkets Hus” 20190815 utförd av KPMG tagit fram ett koncept. 
 
 
Koncept inför avtalsformulering Folkets hus 
 
Kulturnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef  Anette Stengård att 
formulera det nya avtalet tillsammans med Föreningen Säters Folkets Hus. 
Behövs annan extern/intern sakkunnighet vid formuleringen av avtalet så 
konsulteras de av förvaltningschefen. 
Avtalsformuleringen bör ske mellan förvaltningschefen och ordförande i Säters 
folketshusförening. Avtalsformuleringarna godkänns av kulturnämnden och dess 
avtalsgrupp vid nämndens ordinarie möten. 
Vid formulerande av nytt avtal ska Utredning av händelser Folkets hus 2019 08 15 utförd 
av KPMG beaktas. 
Avtalet bör skrivas på ett år med automatisk förlängning med ett år i taget om inte 
uppsägning sker från endera parten senast fyra månader före avtalstidens utgång. 
Uppsägningen ska vara skriftlig.  
Förhandlingen ska leda till att avtalsförslag ligger för beslut vid kulturnämndens möte 
den 31 oktober 2019. 
Om nytt avtal ej kan formuleras för beslut av kulturnämnden vid mötet den 31 
oktober 2019 beslutar kulturnämnden att förlänga nuvarande avtal i sin helhet med 
sex månader. Uppsägning av avtalet ska ske från endera parten senast fyra månader 
före avtalstidens utgång. Uppsägningen ska vara skriftlig. 
  

 
 __________ 
  
 Delges Kommunstyrelsen 
 Delges Folkets Hus 
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     Dnr KN2018/0059  
 

 Kn § 92   Informationsärende, dansutveckling 
   
 Informationen läggs till handlingarna 
  
 Ärendebeskrivning 

Enligt tidigare beslut i kulturnämnden att utveckla den moderna dansen i Säter så gör 
kulturförvaltningen och Region Dalarna ett gemensamt arbete för att stärka dansen 
som konstform i Säter och i hela Dalarna. Region Dalarna har ansökt om medel hos 
Statens kulturråd som har blivit beviljad. Säters kommun är samarbetspartner i 
projektet. En projektledare är anställd hos Region Dalarna för att utveckla ett 
länsövergripande samarbete för att utveckla dansen som konstform. Region Dalarna 
och Säters kommun har även gjort en ansökan om att få bli medlem i det 
rikstäckande nätverket Dansnät Sverige. I nätverket kan man köpa subventionerade 
dansföreställningar och det ger också kompetensutbyte mellan dansscener runt om i 
Sverige. De flesta län och regioner är medlemmar i Dansnät Sverige.  
 

 
 __________ 
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 Kn § 93   Informationsärende, hantering av årets kulturpris och 
 ungdomskulturstipendier 
 
 Informationen läggs till handlingarna 
 
 Ärendebeskrivning 
 Vid kulturnämndens kommande möte den 31 oktober 2019 beslutas om pristagare 
 och stipendiater, justering sker omedelbart. Tillkännagivandet av pristagare och 
 stipendiat/er sker omedelbart efter att nämndmötet är slut i samband med en 
 pressinformation. 
 Utdelning av priset/stipendiet sker på kommunfullmäktiges sista möte för året den 
 28 november 2019. 
  
 
 _________ 

 Delges Kommunikationschef 
 Delges Kommunstyrelsen 
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 Kn § 94   Informationsärende användning av e-postadress förtroendevalda i 
 Säters kommun. 
  
 Informationen läggs till handlingarna, en vidare kontakt gällande e-post för 
 förtroendevalda kommer att ske med nämndsekreteraren Eva-Lena Stenberg. 
 

• Ärendebeskrivning 

Alla förtroendevalda i Säters kommun har fått tilldelat sig en e-postadress 

(@sater.se). Eftersom många förtroendevalda inte använder sin tilldelade  

e-mailadress behöver man se över och rensa bort dom e-mailadresser som inte 

används, då detta innebär en onödig kostnad för kommunen. 

• Kommunstyrelsen har den 4 september 2018 beslutat att vår e-post ska gallras enligt 

vissa regler. Reglerna ser du nedan. 

All information i mapparna i ditt e-postkonto (inte bara inkorgen) raderas efter 6 

månader. 

Skräppost – innehåll raderas efter 30 dagar 

Papperskorg – innehållet raderas efter en vecka 

 

 _________ 
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 Kn § 95   Delegationsbeslut 
 
Delegering från förvaltningschef 
Bidrag till Anstahyttans bystugeförening för Dnr Kn209/0039 

arrangerande av berättarkvällar 2910 kr  

 

Gruppen för konstinköp: 
Konstinköp Dnr Kn2019/0046 
Målning av Ulla Zimmerman ”Kvar” 9000 kr 
 
Akrylmålning av Karin Sandberg ”Wishful thinking 3”  18 200 kr 
 
Akrylmålning av Karin Sandberg ”Hiding away”  4600 kr 
       

 __________ 
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               Kn § 96   Rapporter 
 

• DN artikel, ”Här botas den digitala skammen”. 

 

  

 ___________ 
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 Kn § 97   Inbjudningar till kurser och konferenser  
 

• Föreläsning och workshop: upphandling av konst 

• Funktionssätt Dalarna, insiktsutbildning i Säter 
 
  
         _________ 
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 Kn § 98   Kulturinslag 
 

Lisbeth Ander berättar en liten släkthistoria som berör Norbergsstrejken och även 
Bältarbo tegelbruk i Hedemora. 

 
  
 
 
 ____________ 


