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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid  Kulturhörnan 12.00-14.30 

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)  
Nils-Erik Unnerud (S) ersätter Lars Wikström (MP) 
Birgitta Gustafsson (L)         
 
 
 
Therese Nylén presenterar sig för nämnden  

 
Tjänstemän 

 

 

 

 

 

 
Anette Stengård förvaltningschef 
Eva-Lena Stenberg nämndsekreterare 
 
 

 

 

Utses att justera Birgitta Gustafsson 

Justeringens  
plats och tid 

 
Säters bibliotek 2019-12-09 kl. 10.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 118-131 

 Eva-Lena Stenberg  

 Ordförande   
 Lennart Götesson   

 Justerande   
 Birgitta Gustafsson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 

Kulturnämnden  

Sammanträdesdatum 
 2019-12-05 

Datum för  
anslags uppsättande 2019-12-09  

Datum för  
anslags nedtagande 2019-12-30 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kulturförvaltningen 

Underskrift   
 Eva-Lena Stenberg  
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    Dnr KN2019/0077 
 
Kn § 118    Rutiner för kulturpriset och ungdomskulturstipendiet 
 
Beslut 

Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en manual. 

 

Ärendebeskrivning 

Handhavanderutiner behöver ses över för att göra dom tydligare.  

En lättanvänd manual ska tas fram. 

 

 

__________ 
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    Dnr KN2019/0031 
 
Kn § 119    Budgetuppföljning november 2019 
 

 Beslut 

 Kulturnämnden godkänner redovisningen 

 
 Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Anette Stengård presenterar budgetuppföljningen till och med 

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

 
 
 
__________ 
Bilaga 1
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     Dnr KN2019/0073 

 
 Kn § 120    Kalendarium 2020 
  
 Beslut 

Kulturnämnden antar kalendarium för nämndens möten under 2020. 
 

 
 Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har totalt sju sammanträden under året varav fyra sammanträden 
under våren och tre under hösten.  
 
Sammanträdena har förlagts på torsdagar klockan 13.00  

 
Presidierna hålls på torsdagar två veckor innan kulturnämndsammanträdena klockan 
13.00. 
 
Justeringen av protokollet sker på tisdagen efter nämndsammanträdet klockan 11.00 
på nämndsekreterarens kontor. 
 

 
  
 _________ 

   
 
 
 

Delges kommunstyrelseförvaltningen 
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     Dnr KN2019/0074 
       

 Kn § 121    Miljömål kulturnämnden 
 
Beslut 
1. Kulturnämnden beslutar att anta miljömålet att bekämpa klimatförändringarna. 
2. Miljömålet ska skrivas in i nämndplanen 2020 - 2023. 

  
 Ärendebeskrivning 
 Miljömål; Med kulturförvaltningens bildningsuppdrag så ska medvetenheten öka hos 
 Säterborna om hur klimatförändringarna kan bekämpas. 

 

 

__________ 

 

Delges kommunstyrelseförvaltningen 
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     Dnr KN2019/0075  

 
 Kn § 122    Remiss, strategi för hållbart byggande i Säters kommun 
 
 
 Beslut 
 Kulturnämnden föreslår att man tar hänsyn till propositionen ”Politik för gestaltad 
 livsmiljö (prop. 2017/18:110)” i Strategi för hållbart byggande i Säters kommun. 
    
 Bakgrund och ärendebeskrivning 

Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett grundläggande policydokument 
för kommunens byggnadsverksamhet. Dokumentet ska bland annat innehålla 
ställningstaganden gällande ökat användande av trä i byggnader, hög energiprestanda 
och möjlighet till egen energiproduktion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från 
byggnadsmaterial, respekt för kulturella värden samt miljömässiga och ekonomiska 
aspekter i stort. Det framtagna förslaget till styrdokument i bilaga föreslås skickas 
på remiss till kommunens nämnder och Säterbostäder AB. Därefter presenteras ett 
slutgiltigt förslag för Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att bilagda förslag till ”Strategi för 
hållbart byggande i Säters kommun” skickas på remiss till kommunens nämnder och 
till Säterbostäder AB. Svar önskas senast den 30 januari 2020. 
 
Kulturnämndens synpunkter 

Kulturnämnden anser att strategi för hållbart byggande i Säters kommun är viktig ur 

ett miljöperspektiv samt att det är framåtsyftande och ansvarstagande.    

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) tas ett 

helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön där arkitektur, form och 

design ska bidra till utveckling av samhällsbyggandet. Kulturnämnden anser att 

helhetstanken i propositionen kan tillföra strategin ett värdefullt förhållningssätt vid 

nybyggnation och samhällsplanering. 

Utdrag ur prop. 2017/18:110: ”Att en sådan utveckling kan komma till stånd är av 

väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande och kräver ökad medvetenhet och 

tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer. Samhällsutvecklingen medför nya villkor för 

hur miljöer bör utformas för att människor ska uppleva stimulans och trivsel. Det 

handlar om kvalitet, attraktivitet och hållbarhet. Det offentliga har ett stort inflytande 

över gestaltningen av livsmiljön, men ansvaret för utvecklingen inom arkitektur-, 

form- och designområdet delas av många. Den gestaltade livsmiljön berör flera 

politikområden utifrån olika utgångspunkter vilket fordrar en medvetenhet om 

arkitektur-, form- och designfrågornas betydelse inom berörda områden. Det kan 

bland annat gälla samhällsplanering, boende, kultur och konstnärlig gestaltning, miljö, 

sociala frågor, utbildning, forskning, transporter, handel och tillgänglighets- och 

konsumentpolitik, vilka alla på ett eller annat sätt tydligt påverkar och påverkas av 
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hur byggnader, anläggningar, produkter, tjänster och system utformas. Att gestalta en 

hållbar livsmiljö handlar om att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen 

till en helhet. I begränsningarna ryms dock ofta gestaltningens möjligheter. Att leda 

den processen är arkitektens, designerns eller i vissa fall även konstnärens särskilda 

yrkeskompetens och uppgift. Att skapa goda förutsättningar för detta arbete är av 

väsentlig betydelse för att kreativitet och konstnärlig kvalitet ska kunna prägla 

samhällsutvecklingen”. 

  
 
 __________   
  

 
Delges kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2019-12-05 9 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
     Dnr KN2018/0016  

 
 Kn § 123    Namnförslag på nytt särskilt boende på Prästgärdet 

 
 
 Beslut 

Kulturnämnden lämnar över namnförslagen till kommunikationschefen för vidare 
 hantering, där en namntävling utlyses för allmänheten att delta i.  

• Sätergården 

• Prästgärdet 

• Åsengården 

• Gärdesgården 

• Prästkällan 
 

Ärendebeskrivning 

Namnförslag på det nya särskilda boendet har inkommit från socialnämnden. 

Socialnämnden stödjer Kulturnämndens förslag ”Prästkällan” men lägger även 

förslaget Åsengården. Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har på sitt sammanträde 

2019-11-13 lagt förslaget 

”Prästgärdet” med motiveringen att namnet redan är känt och använt. 

 
Ärendets handläggning (socialnämnden) 

Ärendet lyftes för diskussion på Socialnämndens sammanträde 2019-10-10. 

Socialnämnden beslutade att återuppta frågan 2019-11-14. 

 
Bakgrund 

Kulturnämnden har den 18 april 2018 KN2018/0016 föreslagit namnet Prästkällan 

som namn på det nya särskilda boendet med bakgrund av att det ”ursprungligen 

fanns en källa i närheten till prästgården och arrendatorsjordbruket, källan har 

funnits i närheten av den första badplatsen alltså i Prästgärdets kontakt med sjön 

Ljustern” Kulturnämnden önskar socialnämndens förslag inför det slutliga 

fastställandet av namn. 
 
Socialnämndens beslut den 2019-11-14 

 Socialnämnden lägger följande namnförslag på det nya särskilda boendet, utan 

inbördes rangordning: 

• Sätergården 

• Prästgärdet 

• Åsengården 

• Gärdesgården 
 

 
Delges Kommunens chefskommunikatör/ Socialnämnden 
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     Dnr KN2019/0076  

 
 Kn § 124    Utredning om att utöka konstupplevelser för säterborna. 
 

 Beslut 

 Kulturnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheten till utökning 

 av konstupplevelser för säterborna. 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen ska utreda möjligheterna för att låna ut konst och om det visar 

sig praktiskt möjligt att erbjuda lån av konstverk från samlingarna också föreslå 

riktlinjer och regler för hur utlåningen rent praktiskt ska gå till. Utredningen ska 

också titta på om konstverk som grafiska blad särskilt bör köpas in. Kulturnämnden 

har som ambition att tillgängliggöra konst till Säterborna så långt det är möjligt. 

Likaväl som kulturnämnden bidar till att möjliggöra läsupplevelser till alla genom 

biblioteksverksamheten så ska möjligheten till konstupplevelser finnas för säterborna. 

Utredningen ska se över lokalbehovet för att möjliggöra konstupplevelser, digitala 

förutsättningar, kommunens samverkan med konstnärer, den juridiska aspekten, 

personella behov och ekonomiska förutsättningar. Även utförsäljning/utlottning av 

gallrad konst till allmänheten från magasinet bör ses över om det är möjligt att göra. 

Utredningen ska vara klar att föreläggas kulturnämnden till vårterminens sista 

sammanträde. 

Biblioteket lånar idag ut böcker, CD och filmer på DVD och Blue-ray, även 

 sällskapsspel samt små robotar. Det finns idag också bibliotek som lånar ut mindre 

 verktyg och andra saker. Konst är något som det inte är vanligt att låna ut. Säters 

 kommun har en betydande konstsamling magasinerad. En del av dessa verk kan 

 mycket väl lämpa sig för utlåning. Det finns en del frågor att besvara innan utlåning 

 kan ske. Det är ex, frågor om försäkring, ansvar för låntagaren mm, men också enkla 

 frågor som hur lång tid lånetiden ska vara. 

 
 
 

__________ 
 
 
 Delges kommunstyrelseförvaltningen 
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     Dnr KN2019/0029  

 
 Kn § 125    Inför nytt avtal med föreningen Folkets hus. 
 

 Beslut 

 Kulturnämnden utser ordförande Lennart Götesson och 2:e vice ordförande 

 Ingeborg Björnbom som representanter för den politiska gruppen inför nytt avtal 

 med föreningen Folkets hus. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut den 2019-10-31 KN2019/0029  

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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar den 2019-12-03 enligt KS2019/0396 

1.  Upphäva uppsägning daterad 2019-04-12 avseende samverkansavtal med Folkets 
 Hus under förutsättning att parterna är överens. Detta innebär att avtalet 
 förlängs t o m 2020-12-31. 
2.  Samverkansavtalet sägs upp fr o m 2020-12-31. 
3.  Efter överenskommelse mellan parterna kan ett nytt avtal träda ikraft vid en 
 tidigare tidpunkt än 2021-01-01. 
4.  Bilda en politisk grupp med tre representanter från kommunstyrelsen och två 
 representanter från kulturnämnden. Kulturförvaltningen administrerar och är 
 sammankallande. 
5.  Kommunstyrelsens tre representanter är kommunstyrelsens presidium. 

 Kulturnämnden utser två representanter. 

 
 __________ 

 

 Delges Folkets hus 

 Delges kommunstyrelsen 
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     Dnr KN2019/0078 

 
 Kn § 126    Remiss, skylt bikupan 7, Biografmuseet. 
 

 Beslut 

 Kulturnämnden har inget att erinra i ärendet. 

 Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om bygglov för uppsättning av skylt på 

fastigheten Bikupan 7 (Biografmuseet). Åtgärden överensstämmer 

med gällande för området detaljplanen men avviker från icke 

tvingande skyltprogrammet för Säters innerstad. 

Som berörd remissinstans ges du tillfälle yttra dig om ansökan i  enlighet med 9 
kap. 25 § plan och bygglagen (2010:900). 

 

 

 __________ 

  

 Delges samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 Kn § 127    Delegationsbeslut 

 
Förvaltningschef: 
Anställning  

Helena Strömberg är anställd som timvikarie  

Therese Nylén är anställd som kultursekreterare på vikariatet för Sofia Ylinen  

    

 

Gruppen för konstinköp: 
Konstinköp   Dnr Kn2019/0046 
Tavla i schablontryck ”Klang & Rytmer”          5000 kr 
       

 __________ 
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Kn § 128    Rapporter 
 
Regional kulturchefs träff i Stora Skedvi den 23/11 

 

  

 
 

 ___________ 
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                             Kn § 129    Inbjudningar till kurser och konferenser  
 
 Inga konferenser        
 
  
 
 
         ___________ 
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 Kn § 130    Kulturnämnden vill tacka all personal på förvaltningen för ett gediget 
 arbete och sitt stora engagemang under 2019. 
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 Kn § 131    Kulturinslag 
 

Birgitta Gustafsson läser ur boken Tankar i vargtimmen av Cecilia Kyllinge, ”när 
skönheten kom till byn”  

 
  

 
 
 ____________ 




