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 Kn § 101     Verksamhetsinformation 
  
 Kultursekreterare Sofia Ylinen och kultursamordnare Ulrika Hedin presenterar 

 demografikprojektet 2019 samt informerar om projektet ”Unga i fixoteket”. 
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     Dnr KN2019/0031 

  
 Kn § 102    Budgetuppföljning september 2019. 

 
 Beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen 
 

 Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Anette Stengård presenterar budgetuppföljningen till och med 

september månad. Det ekonomiska utfallet för 2019 beräknas till nollresultat. 

 
 
 

__________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

evst
Maskinskriven text
Bilaga 1
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     Dnr KN2019/0071 

 Kn § 103    Arbetet med Risk- och sårbarhetsanalys 
 
 Beslut 

 Kulturnämnden uppdrar till förvaltningschefen att färdigställa uppdraget. 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning till KS beslut 2019-09-03 
Revidering av risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019 - 2022 har  
påbörjats. Verksamheterna har identifierat områden med stor sårbarhet där åtgärder 
behöver göras. Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd och 
ansvarig för att krisledningsarbetet i kommunen fungerar och att risker har 
identifierats och åtgärdats. 

 
I förslaget till beslut ger kommunstyrelsen berörda nämnder uppdrag att utifrån sin 
egen analys åtgärda områden med stor sårbarhet. För att få en bättre uppföljning av 
analysen lyfts frågan för beslut till kommunstyrelsen med återkoppling av åtgärder. 

 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

1.   Samtliga förvaltningar att revidera beredskapsplaner samt dokument 
med andra namn och samma innebörd 

2.   Kommundirektör att samordna beredskapsplaner så att de är likvärdiga 
i form och utförande för samtliga förvaltningar 

3.   Samhällsbyggnadsnämnden utreda och åtgärda 
- beredskap vid elavbrott 
- behov av reservkraft 
- brister av reservkraft 
- evakueringsplats för farligt gods 
- analysera omfattande avbrott i samhällsviktiga transporter 
- planera för dricksvattenförsörjning vid översvämning 
- nödvattenförsörjning 

4.   Socialnämnden att - planera för alternativa lösningar för särskilt boende 
vid elavbrott 

5.   Krisledningsgruppen ta fram en plan för att evakuera Säters innerstad 
vid brand, samt kunna tillgodo se de evakuerades grundläggande behov 

6.   Återapportering ska ske i samband med nämndernas återkommande 
redovisning till kommunstyrelsen (uppföljningsansvar). 

 

__________ 
 

 Delges kommunstyrelsen 
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 Kn § 104    Informationsärende, Organisation vid extraordinär händelse och vid 
 höjd beredskap 
  

 Informationen läggs till handlingarna 

Bakgrund och ärendebeskrivning till KS beslut 2019-09-03 
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets 
krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen ska bygga på ett 
nära samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna. 
Uppgifterna utgår från: 

     • lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
 extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
 extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 

• kommunallag (2017:725) 

 
Med anledning av det utökade uppdraget vid extraordinär händelse och vid höjd  
beredskap kris och krig måste kommunens organisation utökas och förstärkas. 

 
Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det  
geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala 
bolag och kommunalförbund. 

 
Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och 
genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. 

 

Beslut KS2019/0243  2019-09-03 
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till organisation vid extraordinära händelser 
och vid höjd beredskap samt planering för detta. 

 

__________ 
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     Dnr KN2019/0070 

 Kn § 105    Informationsärende, Konstuppdrag för särskilt boende i Säter 
 

Informationen läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Konstutskottet har tillsammans med förvaltningschefen tagit fram en 
intresseanmälan för konstuppdrag gällande särskilt boende. 
Säters kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för 
konstnärligt gestaltningsuppdrag i det nya särskilda boendet. Inbjudan görs via 
konstpool.se.  

 

__________ 
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    Dnr KN2019/0066  
 

 Kn § 106    Delårsredovisning Föreningen biljettkassan/Säters biograf- och TV 
 museum 2019 

 
 Beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen från Säters biograf- och TV- museum 
  
 Ärendebeskrivning 

Föreningen Biljettkassan har kommit in med delårsredovisning för Säters biograf- 
och TV-museum under perioden. 
2019-01-01--2019-08-31. 
 
Ekonomi 
 
Inkomster 
Bidrag 300 000 kr 
Intäkter 53 376 kr 
Återbet TV avgift 1200 kr 
Totalt 354 576 kr 
 
Utgifter 
Lön inkl soc avgifter 199 319 kr 
Förbrukningsmaterial 18 822 kr 
Marknadsföring 36 828 kr 
Transporter 3 256 kr 
Filmhyra 16 978 kr 
Telefon/bredband 6687 kr 
Material och hantverkare nya museet 10 922 kr 
Medlemsavgift 1405 kr 
Bank avgift 204 kr 
Totalt 294 421 kr 
 
 
Besökare 
Totalt januari-augusti 2019: 1750 besökare 
 
 
__________ 

 
 Delges föreningen biljettkassan 
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     Dnr KN2019/0067  

 
 Kn § 107    Minoritetspolitiska mål för Säters kommun 
 
 Beslut 
 Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att uppdraget fullföljs. 
    
 Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2019 trädde förändringar i lagen om det grundläggande skyddet för de 
nationella minoriteternas språk och kultur i kraft (2009:724). De nya reglerna innebär 
bland annat att samtliga kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Reglerna innebär också förändringar i skollagen (för 
förvaltningskommuner) och socialtjänstlagen (samtliga kommuner) 
 
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutar den 2019-09-19 anta följande mål och 
riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska 
åtgärder: 
1. Säterbor som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett minoritetsspråk 
känner till och kan åberopa sina rättigheter. 
2. Säters kommun bidrar till att bevara kommunens språkliga och kulturella 
mångfald. 
3. Kommunanställda som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett 
minoritetsspråk 
kommer till tals i verksamhetsutveckling som kan beröra nationella 
minoriteter eller minoritetsspråk. 
4. Uppdrar åt samtliga nämnder att införliva minoritetspolitiska perspektiv i sina 
nämndplaner och aktivitetsplaner, där så är relevant och möjligt. 

 

__________ 
 

 

 Delges kommunstyrelsen 
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     Dnr KN 2019/0069 
 

Kn § 108    Sammanställning och uppföljning av avtal  
 

 Beslut 
 Kulturnämnden antar informationen och lägger den till handlingarna. 
    
 Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Anette Stengård redovisar kulturnämndens pågående avtal och 
avtalstider. 
 

 Bakgrund 
Kanslienheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att genomföra 
en översyn av ingångna avtal samt upprätta en rutin för årlig bevakning. 
Kommunstyrelsen beslutade i 203 §, 2013-12-03 enligt följande: 

1. Direktiv ges till kommunledningskontoret att två gånger per år rapportera till 
kommunstyrelsen om avtalstider och uppsägningstider för avtal som är av vikt 
och dignitet för politiska beslut. 
2. Endast skriftliga avtal ingås. 
3. De eventuella muntliga avtal som finns avslutas senast 1 januari 2015 och 
förnyas om det krävs för verksamheten med skriftliga avtal. 
4. Rekommendera övriga nämnder att ge direktiv till respektive förvaltning att 
rapportera till nämnd enligt punkt 1. 
5. Rekommendera övriga nämnder att ge direktiv till respektive förvaltning 
enligt punkt 2 och 3. 
6. Rekommendera övriga nämnder att ge direktiv till respektive förvaltning att 
rapportera/hänskjuta till kommunstyrelsen om avtal som kan vara av vikt och 
dignitet för kommunstyrelsen. 

 
 
 
 __________ 
  

 

 Delges kommunstyrelsen 
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     Dnr KN2019/0029  

 
 Kn § 109    Avtal Säters Folkets hus 
 
 Beslut 

 
1. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppsägning av ”Nytt samverkansavtal 

mellan Folkets hus och Säters kommun Dnr KN2019/0029-2” upphävs. 
2. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att avtalet sägs upp omedelbart. 
3. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att en politisk grupp tillsätts för att 

utforma nytt avtal utifrån mandatfördelning 3/2. 
 
Reservation 
Ingeborg Björnbom (M) reserverar sig mot beslutet att inte anta moderaternas 
förslag. 
 
Yrkande 1 
Ingeborg Björnbom yrkar "att avtalet med Folkets hus förlängs i 3 månader. 
Under den tiden ska ett nytt avtal förberedas och presenteras för nämnden." 
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar Kulturnämnden om Ingeborgs yrkande ska bifallas eller avslås 
och finner att yrkandet avslås. 
 
Yrkande 2 
Ingeborg Björnbom yrkar ”att det tillsätts en politisk grupp utifrån mandatfördelning 
3/2 som tillsammans med kulturchefen Anette Stengård arbeta fram ett nytt förslag 
till avtal.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar Kulturnämnden om Ingeborgs yrkande ska bifallas eller avslås 
och finner att yrkandet bifalles. 
   

 Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal som gäller fram till den 31/12 2019, detta avtal är uppsagt den 12/4 
2019 Dnr KN2019/0029-2. 
 
Under våren 2019 var båda parter överens om att säga upp nuvarande avtal. En 
uppsägning formulerades som undertecknades av båda parter som lyder; 
 ”I samförstånd och ömsesidigt säger Säters kommun och Föreningen Folkets hus 
Säter upp nuvarande avtal som reglerar samverkan mellan kommunen och Folkets 
hus. Nuvarande avtal löper fram till årsskiftet 2019/2020 och ska sägas upp senast 7 
månader innan avtalet går ut, senast den 30 maj. En ny dialog om fortsatt samarbete 
är inledd som ska utveckla verksamheten både för kommunen och Folkets hus med 
säterbon som utgångspunkt. Ett nytt avtal ska tecknas innan den 31 december 2019.” 

 Ett avtalsförslag har inte upprättats på grund av att båda parter behöver mer tid för 
 formulering av nytt avtal. Båda parter är överens om att nuvarande avtal förlängs 
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 enligt gällande avtal; 
  ”Detta avtal gäller fr o m den 1januari 2017 t o m den 31december 2019. Avtalet 
 förlängs därefter ett år i sänder, om inte uppsägning sker från endera parten senast 
 sju månader före avtalstidens utgång. Uppsägningen ska vara skriftlig. Ett år innan 
 utgången av den aktuella avtalstiden skall en överläggning ske om förutsättningarna 
 för det fortsatta samarbetet inför kommande avtalsperiod. Avtalet gäller först efter 
 kommunfullmäktiges beslut.” 

Det pågår en dialog med förvaltningschefen Anette Stengård och ordförande Horst 
Bodinger i Folkets hus Säter som ska utmynna i ett nytt avtal gällande från den 2020-
12-31. Kulturnämnden behöver då besluta om det nya avtalet senast på 
septembermötet 2020 och skall vara kommunstyrelsen senast tillhanda den 22 
september 2020 för att även beslutas i kommunfullmäktige. 

 __________   
  

 Ajournering 

 Sammanträdet ajourneras 15.00-15.07   

 Delges Folkets hus 

 Delges kommunstyrelsen 
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     Dnr KN2019/0029 
 

 Kn § 110    Uppföljning av Folkets hus verksamhet 
 

 Beslut:  

1. Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att ordalydelsen ”Kommunen utser två, 
från kulturnämnden, adjungerande ledamöter i föreningens styrelse” stryks ur avtalet 
mellan Säters kommun och Säters Folkets hus.  

2.  Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att häva utnämningen av två 
 adjungerande ledamöter att närvara vid Folkets hus styrelsemöten. 

3.  Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att hävningen av 
 utnämningen och ändring av ordalydelsen ska börja gälla från 1 januari 2020. 

4.  Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att i uppföljningssyfte ska 
 Folkets hus styrelse bli kallad till kommunstyrelsen i samband med föreningens 
 årsredovisning. 
 

 Reservation 
 Ingeborg Björnbom (M) reserverar sig mot beslutet att inte anta moderaternas 

 förslag.   

 
Yrkande  
Ingeborg Björnbom yrkar att ”man vill förnya detta, att ha med adjungerande och 
lägga till en tydligare markering vilket uppdrag de adjungerande har gentemot 
nämnden.” 
 
Beslutsgång 

 Ordföranden frågar Kulturnämnden om Ingeborgs yrkande ska bifallas eller avslås 

 och finner att yrkandet avslås. 

Ärendebeskrivning 

KPMG:s rapport avseende ”Utredning av händelser Folkets hus 2019-08-15 av Jenny 
Thörn”, rekommenderar Säters kommun att se över rollen för de av kommunen 
utsedda adjungerande ledamöterna, de är utsedda att vara med vid Folkets Hus 
styrelsemöten. KPMG anser att rollen för de adjungerade är otydlig.  
I avtalet mellan Säters kommun och Säters Folkets hus så är följande formulerat om 
uppföljning av föreningens verksamhet: 

” Föreningen ska senast den 30 april inlämna årsredovisning med 
 bokslutskommentarer för föregående år. I 
 bokslutskommentaren/verksamhetsberättelsen eller i separat bilaga ska tydligt framgå 
 hur driftsbudget och övriga intäkter använts. 

Föreningen ska senast 30 september lämna uppgifter om det ekonomiska utfallet 
 samt verksamhetsredovisning t o m 30 augusti innevarande år.  
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Efter redovisningstillfällena den 30 april och 30 september kan föreningen på 
 kulturnämndens förfrågan närvara vid nämndsammanträden för information och 
 dialog kring verksamheten. 

Kommunen utser två, från kulturnämnden, adjungerande ledamöter i föreningens 
 styrelse” 

Kulturnämnden anser att ovannämnda formulering om uppföljning ger en tillräcklig 
 uppföljning av Säters Folkets hus verksamhet utan att de adjungerande ledamöterna 
 deltar i föreningens styrelse.  

__________  
 Delges Folkets hus 

 Delges kommunstyrelsen 
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     Dnr KN2019/0072  

 
 Kn § 111    Avtal Biograf- och TV-museet 
 
 Beslut 
 Kulturnämnden föreslår att förlänga det nuvarande avtalet mellan Säters kommun 
 och Biograf och TV-museet tom den 2020-12-31 
    
 Ärendebeskrivning 
 Det pågår en dialog med kulturförvaltningschefen Anette Stengård och ordförande 
 Mats Andersson på Biograf- och Tv-museum som ska utmynna i ett nytt avtal som 
 ska börja gälla under år 2020, dock senast den 2021-01-01. 
 

 __________ 

  

 Delges Biograf- och TV-museet 

 Delges kommunstyrelsen 
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 Kn § 112    Informationsärende e-mail adress förtroendevalda.  
  
  
 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. Senast den 1/11 2019 
 behöver IT-avdelningen veta vilka e-mailadresser som ska finnas kvar. 
 Nämndsekreterare Eva-Lena Stenberg kontaktar alla förtroendevalda i nämnden via 
 mail/telefon för en extra koll och meddelar därefter IT-avdelningen vilka adresser 
 som kan rensas bort gällande Kulturnämndens förtroendevalda.  
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 Kn § 113    Delegationsbeslut 
 
Delegering från förvaltningschef 
Bidrag till Ceciliakören för arrangerande av ”Kura skymmning” Dnr Kn2019/0064 

  2000 kr  

Bidrag till Anstahyttans bystuga för arrangerande av kulturveckan. Dnr Kn2019/0065
      5125 kr 

 
      Dnr Kn2019/0057 

Bidrag till Säters spelmanslag midsommarfirande 2019 3000 kr 
 
   

 Förvaltningschef: 
Anställning 

Jenny Eriksson är visstidsanställd som digital väghandledare from 20191028   

 

Gruppen för konstinköp: 
Konstinköp    Dnr Kn2019/0046 
M. Saleh fotokonst  2000 kr 

 

Ulla Zimmerman oljemålning ”vinklingar”  9000 kr 

       

 __________ 
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 Kn § 114    Rapporter 
 

• Utbetalning av beviljat bidrag till utredning Grängshammars Engelska parken från 

Länsstyrelsen med 50000 kronor. 

• Detaljplan för mötesspår i Säters tätort mm. 

• Ingrid Stenberg Lundin har varit i Stora Skedvi skola och varit med att lämna dit 

konst tillsammans med konstgruppen. 

• Anette berättar om kulturmiljödagen den 18 oktober. 

• Ingrid och Lisbeth berättar om Ahlbäcksdagarna som dom besökte 4-5 oktober.

  

 
 

 ___________ 
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                             Kn § 115    Inbjudningar till kurser och konferenser  
 

• Inbjudan har gått ut till alla förtroendevalda, fördjupningskurs för 
förtroendevalda, chefer, nämndsekreterare och handläggare. Kursen är den 5 
november i Folkets Hus i Säter. Sista anmälningsdag var den 18 oktober. 

• Inbjudan till utbudsdagen lördag 1 februari 2020 i Västerås 2020, anmälan görs till 
Karin Hästö.   

 
  
        ___________  
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 Kn § 116    Informationsärende ”Konst i det offentliga rummet” 
  

 Lena Stigsdotter vill att kulturnämnden ser över möjligheten för offentlig konst 

 utomhus för allmänheten.  
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 Kn § 117    Kulturinslag 
 
 Kulturinslaget utgick 
 
 ____________ 




