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Plats och tid

Fullmäktigesalen 12.00-13.00

Beslutande
Ledamöter

Lennart Götesson (S) ordförande
Kristina Hult (C)
Ingrid Stenberg Lundin (C)
Lisbeth Ander (S)
Birgitta Gustafsson (L)
Nils-Erik Unnerud (S) ersätter Ingeborg Björnbom (M)
Lena Stigsdotter (V) ersätter Lars Wikström (MP) mellan kl 12.00-12.45

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Tjänstemän

Therese Nylén, kultursekreterare § 31
Marita Skog kommundirektör § 32
Eva-Lena Stenberg, nämndsekreterare
Pia Sandberg-Eskola,
Eva-Lena
Stenberg, nämndsekreterare
tillförordnad förvaltningschef
Jonna
Pia
Sandberg-Eskola,
Steinrud, bibliotekarie
tillförordnad förvaltningschef
Therese
Jonna
Steinrud,
Nylén, kultursekreterare
bibliotekarie
§ 31

Utses att justera

Birgitta Gustafsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Säters bibliotek 2020-06-09 kl. 11.00
Sekreterare

Paragrafer

Eva-Lena Stenberg
Ordförande

Lennart Götesson
Justerande

Birgitta Gustafsson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-04

Datum för
anslags uppsättande

2020-06-09

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

2020-06-30

Underskrift

Eva-Lena Stenberg
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§§ 32 - 49
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Information om förändrad förvaltningsorganisation i Säters kommun.

Marita informerar om organisationsförändringar för Säters kommun. Istället för
förvaltningar kommer det att bli sektorer med sektorchefer. Kulturenheten kommer
att ha en kulturchef och enheten ligger under kommunstyrelsesektorn. Inga
förändringar för Kulturnämnden kommer att ske.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2020/0027
Kn § 33

Budgetuppföljning april 2020

Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning till och med mars och april månad presenteras. Kulturnämnden
räknar med nollprognos.

__________
Bilaga 1

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2020
16 000
15 500
15 000
14 500
14 000
13 500
13 000
12 500
12 000
11 500
11 000
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
8 000
7 500
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Ufall 2020
Budget 2020
Ufall 2019

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Månadsvis kronor
Ackumulerat kkr
Period Ufall 2020 Budget 2020 Ufall 2019 Ufall 2020 Budget 2020 Ufall 2019
jan
93 092
1 328 290 -918 858
93
1 328
-919
feb
1 553 070
1 328 290 2 158 353
1 646
2 657
1 239
mar
1 268 714
1 328 290 1 325 200
2 915
3 985
2 565
apr
1 206 048
1 328 290 1 537 671
4 121
5 313
4 102
maj
1 328 290 1 507 798
6 641
5 610
jun
1 328 290
824 165
7 970
6 434
jul
1 328 290 1 385 551
9 298
7 820
aug
1 328 290 2 345 990
10 626
10 166
sep
1 328 290 -376 708
11 955
9 789
okt
1 328 290 1 335 819
13 283
11 125
nov
1 328 290 1 629 358
14 611
12 754
dec
1 328 810 1 650 568
15 940
15 102
mån 13
696 941

Konto:
Kst:
Aktivitet:

3-9999
11*
1-899999

Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019
Aktuell månad: Jan-April

4 121

5 313

4 102

KULTURNÄMNDEN
Exkl investeringar och inkl internkod 9
1000-tal kronor
Kostnadsställe
Kodnr

Klartext

Totalsumma

2020-04

PROGNOS DRIFTBUDGET

Ackumulerat Ackumulerad
utfall
budget

Årets rev
budget

Ack utfall i
% av budget

Prognos
per 201231

Kommentar

4 121

5 313

15 900

26%

56

56

167

34%

1 022

883

2 651

39%

0

157

470

0%

1146210 Digidel Center

-286

0

0

Projektmedel, kostnader kommer senare

1146220 Unga i Fixoteket

-315

0

0

Projektmedel, kostnader kommer senare

-21

108

323

-7%

2

135

406

0%

32

47

140

23%

5

8

25

19%

-5

5

-25

18%

1147180 Biograf- & TV-museet

316

316

947

33%

1147182 Åsgårdarna

145

132

395

37%

1148010 Folkets Hus

850

842

2 527

34%

1 801

2 688

8 025

22%

2 000

2 311

6 933

29%

77

84

253

30%

243

229

688

35%

2 320

2 625

7 875

29%

1146000 Kulturnämnd
1146010 Kulturförvaltning
1146011 Stöd till kulturverksamhet

1147100 Programverksamhet
1147110 Kulturmiljövård
1147120 Kultur för barn och unga
1147150 Julmarknad
1147160 Historisk vecka

Kulturverksamhet
1146100 Bibliotek, Säter
1146110 Bibliotek, Gustafs
1146120 Bibliotek, Stora Skedvi
Biblioteksverksamhet

0

Bidrag utbetalas senare under året

0

0

KULTURNÄMNDEN

Period t o m

PROGNOS INVESTERINGAR
Aktivitet
Kodnr

Klartext

Summa

Ack utfall i
Ackumulerat
Utfall
Årets budget % av budget
44

450

10%

960000 Konstinköp

44

60

74%

960200 Inventarier

0

100

0%

960200 Inventarier, Bibliotek

0

100

0%

960200 Inventarier, bibliotek Skedvi

0

144

0%

960200 Inventarier, Folkets Hus

0

46

0%

Prognos
per 201231
0 Kommentar

2020-04
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Dnr KN2020/0028
Kn § 34

Reviderad nämndplan 2020

Beslut
Kulturnämnden godkänner den reviderade nämndplanen för 2020
Ärendebeskrivning
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige
överlämnat till nämnder genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att
tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att ta sig an fullmäktiges
uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Förutom detta ska nämnderna ange
vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och
kommunens egna styrdokument. Nämndplanen beslutas av nämnden och revideras
årligen. Miljömålen har lagts in samt barnkonventionens mål som berör
verksamheten.

__________

Delges kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
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Dnr KN2020/0030
Kn § 35 Rutiner för ansökan för bidrag till studieförbunden
Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta dom nya rutinerna vid ansökan om bidrag för
studieförbunden i Säters kommun.
Ärendebeskrivning
Säters kommun har för närvarande 8 verksamma studieförbund varav ett av
förbunden, Folkuniversitetet har haft sjunkande verksamhet i kommunen. Eftersom
Folkuniversitetet under 2019 ej haft någon verksamhet i Säters kommun kommer
förbundet att tas bort ur listan. Ett nytt studieförbund, Medborgarskolan har
däremot haft verksamhet under 2019 i Säters kommun och kommer därför att
tillkomma i listan. Fortsättningsvis finns det 8 aktiva studieförbund i Säters kommun.
Ett nytt dokument som innehåller en ansökan samt en förklaring hur Säters kommun
fördelar bidragen till studieförbunden har tagits fram av handläggare
Eva-Lena Stenberg. Dokumentet används även i Borlänge kommun och kommer att
underlätta framtida kontakter med dom olika studieförbunden.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2020/0034
Kn § 36 Studieförbundens kommunala anslag 2020, verksamhetsår 2019
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen för utbetalning av det kommunala anslaget
till ABF, Bilda, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, Kulturens
bildningsverksamhet, och Studieförbundet Vuxenskolan för verksamhetsåret
2019.
Ärendebeskrivning
Kulturnämnden ska årligen, enligt fastställda regler fördela och betala ut 450
000 kronor till Studieförbunden i Säters kommun.
I Säters kommun är följande studieförbund bidragsberättigade för verksamhetsåret
2019. ABF, Bilda, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, Kulturens
bildningsverksamhet och Studieförbundet Vuxenskolan.
Studieförbundens kommunala bidrag baseras på redovisad verksamhet i
studiecirklar, övrig folkbildning och kulturarrangemang. Anslagen till
studieförbunden delas in i grundbidrag 70 %, volymbidrag 20 %, och riktat
kulturbidrag 10 % enligt den praxis som Kulturnämnden fastställt.
Grundbidraget beräknas utifrån respektive studieförbunds procentandel av det
totalt utbetalde bidraget föregående år. Volymbidrag och kulturbidrag beräknas
utifrån de verksamhetsunderlag som inlämnats från respektive studieförbund.
Dessa kontrolleras mot folkbildningens statistik som hanteras av SCB.
Birgitta Gustafsson anmäler jäv.

__________
Delges
samtliga studieförbund

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2020/0029
Kn § 37

Ansökan om medel ur Stärkta bibliotek, Statens kulturråd

Beslut
Kulturnämnden godtar ansökan om medel ur Stärkta bibliotek, Statens kulturråd.
Ansökan på 740 000 kr beviljades med en summa av 700 000 den 3/6.
Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningen har lämnat in en ansökan om medel ur Stärkta bibliotek till
Statens kulturråd. Kulturförvaltningen söker bidrag från Stärkta bibliotek för att
anställa en digital vägledare/Fixotekarie, med särskild kompetens att planera och
genomföra aktiviteter i DigidelCenter och Fixoteket. Om medel beviljas kommer
projektet att pågå från september 2020 till september 2021.
Säters bibliotek kommer att fortsätta utveckla Fixoteket som redskap och
mötesplats för säterborna. Utvecklingen sker genom bredd i vår verksamhet,
samverkan och omvärldsbevakning, vi vill rikta oss till fler grupper och
intresseområden. Både DigidelCentret och Fixoteket innebär en utveckling av
bibliotekets verksamhet som märks i biblioteksrummet, i verksamheten och hos
personalen. Fixotek hjärta Digidel är vårt sätt att få Fixoteket och DigidelCenter att
smälta samman samtidigt som funktionerna förankras i verksamheten och hos
besökarna.
Vi söker därför medel från Stärkta bibliotek för att utveckla:
• Digitalt berättande – läsfrämjande kombinerat med teknik och skapande
• Spelkultur och MIK – skapa förutsättningar för barn- och ungdomar och vuxna att
mötas kring spel, källkritik och kultur
• Fortsätta skapa förutsättningar för människor att förstå och hantera sin digitala
vardag och hitta sätt att vidareutveckla sin digitala kunnighet
• Mobil verksamhet på filialer – kombinera Fixotekets skapande och DigidelCenters
tekniska inriktningar med mobila lösningar
• Bibliotekets funktion som informationsförmedlare med användaren i fokus i
relation till kommunens övergripande medskapande funktioner
_________
Delges
kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2020/0038
Kn § 38

Fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för
kommunövergripande system

Beslut
1. Kulturnämnden beslutar ge kommunstyrelsen fullmakt att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal avseende kommunövergripande system
som används av alla/merparten av personuppgiftsansvariga i
organisationen Säters kommun.
2. I ovanstående biträdesavtal ska anges att kommunstyrelsen
tecknar avtal för kommunens nämnder/styrelse/bolag enligt
fullmakt.
3. För att biträdet ska kunna fullgöra uppdraget ska
personuppgiftsansvariges instruktioner biläggas
personuppgiftsbiträdesavtalet.
4. Varje tecknat avtal ska delges de personuppgiftsansvariga vid
nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning
Säters kommun har IT-system som används av alla eller merparten av
nämnder/styrelse och bolag hos Säters kommun. I dessa fall är det
kommunstyrelseförvaltningen som är ägare till systemen men respektive
nämnd ansvarar för sin behandling av personuppgifter i systemen. Som
exempel kan nämnas ekonomisystem, dokument- och
ärendehanteringssystem, handläggningssystem, E-postsystem,
ordbehandlingssystem o.s.v.
För att underlätta hanteringen i att underteckna avtal föreslås att
personuppgiftsansvariga i kommunen ger kommunstyrelsen fullmakt att
teckna personuppgiftsbiträdes- avtal samt att personuppgiftsansvariga
utfärdar 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.

Fortsättning nästa sida,

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Villkor innan tecknande av avtalet
I samband med att personuppgiftsbiträdesavtalet upprättas och innan det
undertecknas, ska avtalet ha kommunicerats med varje
personuppgiftsansvarig, förslagsvis via dataskyddshandläggare. I samband
med denna kommunikation kan instruktioner till biträdet upprättas.
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning. De biträden som den
personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att
behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer
att den registrerades rättigheter skyddas. Detta regleras genom ett s.k.
personuppgiftsbiträdesavtal.
Instruktioner till biträdet
Enligt Dataskyddsförordningen får ett personuppgiftsbiträde endast
behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från den
personuppgiftsansvarige. Det innebär att utöver vad som regleras i avtal ska
instruktioner upprättas till biträdet som bestämmer om ex. överföring till
tredje land får ske, hur loggning av hantering av personuppgifter ska
utföras, om och hur personuppgifterna ska återlämnas eller raderas efter att
avtalet upphör m.m.
Dessa instruktioner kan bakas in i eller biläggas personuppgiftsbiträdesavtalet.

__________

Delges kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2020/0039
Kn § 39

Utnämnande av dataskyddsombud

Beslut
Kulturnämnden beslutar att utnämna Josefin Andersson till
dataskyddsombud från 2020-08-01 för Kulturnämnden i Säters kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den
personuppgiftsansvarige utnämna ett dataskyddsombud som ska ha den
övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:
•
•
•

samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
informera och ge råd inom organisationen.
Dataskyddsombudet ska också:

•
•
•
•

ge råd om konsekvensbedömningar
vara kontaktperson för Datainspektionen
vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

•

Bakgrund
Johan Dahlin är tidigare utsedd av nämnden som dataskyddsombud.
Johan Dahlin slutar nu sin anställning i Säters kommun varvid ett nytt
dataskyddsombud behöver utses av Kulturnämnden.
__________

Delges Josefin Andersson och Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2020/0040
Kn § 40

Kulturnämndens kompetensförsörjningsplan

Beslut
Kulturnämnden beslutar fastställa kompetensförsörjningsplan för
kulturförvaltningen.
Ärendebeskrivning
2014 beslutade kommunfullmäktige anta en kompetensförsörjningsplan med fokus
på kritiska kompetenser. Sedan 2014 har arbetsmarknaden förändrats avsevärd även
om man tidigt sett den demografiska utvecklingen. Vi ser andra kritiska kompetenser
nu men de åtgärder som tidigare gjorts har varit väldigt inriktade på rekrytering. Den
nya planen har ett vidare perspektiv då kompetensförsörjning är mycket mer än
rekrytering. I förvaltningarnas arbete är kompetensförsörjning ett viktigt uppdrag och
ska följas upp av nämnden. Uppföljning av kommunens samt förvaltningarnas
kompetensförsörjningsplaner ska ske varje år i kommunens kvalitetsarbete.
Kompetensförsörjning ska även redovisas i delårsbokslut och bokslut.
Förvaltningarna ska till personalutskottet redovisa de åtgärder de vidtagit kopplat till
kompetensförsörjning. De projekt, aktiviteter och åtgärder som varit innovativa eller
skapat ett mervärde utöver normalvärde ska redovisas för att kunna användas som
positivt exempel i andra delar av kommunen.

__________

Delges kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2019/0066
Kn § 41 Redovisning Föreningen Biljettkassan/Säters biograf- och TV museum
Beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen från Säters biograf- och TVMuseum för verksamhetsåret 2019.
Ärendebeskrivning
Föreningen Biljettkassan har inkommit med årsredovisning för Säters biograf och
TV-museum för perioden 2019-01-01--2019-12-31.
Ekonomi
Inkomster
Driftbidrag 450 000
Intäkter 93 727,11
Återbetald TV-avgift 1 200
Totalt 544 927,11
Utgifter
Lön inkl soc avg 396 343
Förbrukningsmtrl 29 766,85
Marknadsföring 54 052,75
Transporter 5 513
Filmhyra 21 192
Telefon/bredband 11 273,94
Material och hantverkare nya museet 22 947
Diverse konton 5 004
Totalt 546 092,54
Årets förlust 1 165,43
Besökarantal och mer information finns i bilagan
__________

Delges kommunstyrelsen
och Föreningen Biljettkassan

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KN2018/0058
Kn § 42

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Dalarna

Beslut
Kulturnämnden beslutar att;
Säters kommun sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och regionen
enligt föreliggande förslag och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna.
Ärendebeskrivning
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna
under 2015-2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete
mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av Länsbibliotek
Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801 14§) som säger
att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska
samverka med varandra. Under 2020 föreslås parterna fatta beslut om att ingå
samverkansavtal med varandra om bibliotekssamverkan i Dalarna.
Bakgrund
Under 2016 tillsatte kommunbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek Dalarna en
förstudie om förutsättningarna för ett fördjupat bibliotekssamarbete. Projektet har
förankrats politiskt och på högre tjänstemannanivå i samtliga kommuner under 2017.
Under 2018 har arbete med upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem inletts.
Under 2019 har en omfattande risk- och sårbarhetsanalys ur GDPR-perspektiv
genomförts, vilket resulterat i att ett ledningssystem för personuppgiftsbehandlingen
inom bibliotekssamarbetet har upprättats. Under 2020 har förslaget till
samverkansavtal granskats och bearbetats av kommunernas dataskyddsombud och
jurister i Falu och Hedemora kommuner samt Region Dalarna.
Syfte
Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas invånares
tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas rätt till
information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade förutsättningar
att delta i det demokratiska samhället. Syftet är också att säkra fortsatt
utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av
gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser och underlätta
kompetensförsörjningen.
Vad innebär bibliotekssamverkan i Dalarna i praktiken?
Dalarnas invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier, oavsett var i länet de
bor. Det ska upplevas som ett bibliotek. Allmänheten kan själv beställa och låna
böcker och andra medier från vilket bibliotek som helst på ett och samma
bibliotekskort. För att detta ska vara möjligt behöver kommunerna skaffa ett
gemensamt biblioteksdatasystem och användarregister samt en gemensam
bibliotekswebb där allmänheten själv söker, reserverar och lånar om sitt material.
Biblioteken samverkar men varje kommun fattar beslut om och styr sin egen
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biblioteksverksamhet utöver det som samverkansavtalet stadgar.
Kostnader
Bibliotekssamverkan handlar om att säkerställa kvalitet och utvecklingskraft. Det
syftar inte till att vara ett sparprojekt. Lokal-, personal- och mediekostnader berörs
inte, men det är en viktig grundsten i samarbetet att respektive kommun bidrar
genom fortsatt relevant finansiering av sin egen biblioteksverksamhet. Poängen med
samverkan är att vi genom att dela resurser når längre tillsammans än var och en för
sig. Förslaget är att kostnaderna fördelas efter invånarantal i kommunerna.
Fördelningsnyckeln kommer att utvärderas under den första avtalsperioden och kan
omförhandlas, ifall det visar sig att den inte utfaller ändamålsenligt.
Styrning
Ett samverkansavtal reglerar parternas åtaganden och rättigheter. Ekonomi och
verksamhet som omfattas av bibliotekssamverkan återrapporteras årligen av
respektive kommuns biblioteksledning till den nämnd eller motsvarande som styr
kommunens biblioteksverksamhet. Biblioteksledningarnas tjänstepersoner utgör den
styrgrupp som tillsammans leder bibliotekssamverkan.
Personuppgiftshantering och sekretess
Bibliotek hanterar personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter (uppgift om
individers lån av material och användning av Internet inom biblioteket). SKR klargör
att det är möjligt att samverka utan att behöva bilda kommunalförbund eller
gemensam nämnd. För att uppfylla de krav som Dataskyddsförordningen ställer
krävs noggranna rutiner vid upprättande av avtal med allmänheten för att få
bibliotekskort, samt tydliga riktlinjer för hur respektive kommuns dataskyddsombud
involveras och informeras om att kommunerna delar personuppgifter med varandra.
Det ledningssystem som tagits fram under 2019 ska säkerställa att hanteringen av
personuppgifter inom personuppgifter inom bibliotekssamverkan följer
Dataskyddsförordningen. Bibliotekssekretessen tillgodoses genom att informerat
samtycke tas in i samband med att individen skaffar bibliotekskort.
__________

Delges kommunstyrelsen
Delges Länsbibliotek Dalarna
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Kn § 43 Information om Coronaläget
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef informerar om förvaltningens arbete utifrån situationen med det
nya coronaviruset.
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Biblioteket i Säter har ändrade öppettider till ”sommaröppettider” för att klara
bemanning.
Information till besökare om hur de bör göra om de är sjuka eller tillhör en riskgrupp
finns och uppdateras vid behov.
Säters kommun följer myndigheternas riktlinjer. Säters kommun har nu en
stabsgrupp där verksamhetschef finns med vid behov samt får kontinuerliga
uppdateringar ifrån.
Kulturverksamheten utvärderar vilka programpunkter som ska ställas in, vilka som
kan omarbetas och genomföras samt vilka nya möjligheter som finns under den här
perioden.
Biblioteksverksamheten ställer om från fysiska program/aktiviteter till digitala
resurser med boktips, tips om digitala resurser, fixoteksaktiviteter.
Biblioteket utökar servicen med hemleverans av böcker, till riskgrupper, samt
möjlighet att få leverans av utlånade böcker utanför dörren.
Biblioteket har ökat antalet utlån per låntagare och vecka för e-böcker för att utöka
möjligheten till e-bokslån för de som inte kan besöka biblioteket.
Omflyttning av personal vid behov, till andra delar av kommunens verksamhet, så
som vård/omsorg och kosthållning.
Krishanteringsplan kultur/bibliotek (bilaga)
Riskbedömning och arbetsmiljö vid coronaviuset och covid-19 (bilaga)

__________
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Delegationsbeslut

Delegering från verksamhetschef
Bidrag till Sockenarkivet i Stora Skedvi

Dnr Kn2020/0026
15 000 kr

Bidrag till säsongsprogram Stora Skedvi hembygdsgård Dnr KN2020/0025
15 000 kr
Bidrag till EDE film för två kortfilmer

Dnr KN2020/0041
8 000 kr

Avslag på bidragsansökan midsommar på Åsgårdarna Dnr KN2020/0031
på grund av covid-19.
(7 000 kr)
Avslag på bidragsansökan i Säterdalen
på grund av covid-19

Dnr KN2020/0035
(2 500 kr)

Bidrag till Folkmusikens hus

Dnr KN2020/0037
13 866 kr

Bidrag till föreningen Grängshammars Engelska park Dnr KN2020/0043
30 000 kr
Gruppen för konstinköp:
Konstinköp

Dnr Kn

__________
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Rapporter/information

En rekrytering av ny kulturchef pågår.
Uppdaterad förvaltningsplan/organisationsbeskrivning (GDPR)
Länsstyrelsens beslut om byggnadsminnesförklaring av Lindbomska gården i
Säters Kommun.
En ansökan till kulturrådet om bidrag för inköp av litteratur till folk och
skolbiblioteken har gjorts.

___________
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Inbjudningar till kurser och konferenser

Dalarnas biblioteksförbund, förbundsmöte/årsmöte den 12 juni

Kulturnämnden beslutar att Pia Eskola tf kulturchef deltar digitalt på årsmötet.
____________
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Kulturinslag

Lennart Götesson Läser en dikt av Stig Degerman
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Kn § 48 Kulturnämnden vill ge en stor eloge till personalen på kulturenheten
för deras fina arbetsinsatser under covid-19 pandemin.
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Samrådsyttrande för Detaljplan Präst Källa

Beslut
Kulturnämnden beslutar att sammankalla till ett extrainsatt digitalt möte under augusti
månad 2020 för att ge tillfälle att yttra sig i ärendet
Ärendebeskrivning
Den 16/6 2020 kommer detaljplanen för Prästkälla gå till KSau för beslut om
samråd över sommaren. En önskan från planarkitekten är att samrådet sker över
sommaren fram till sista augusti, för att inte tappa tid i processen.

____________
Delges SBN
Delges kommunstyrelsen
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