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Plats och tid  Kulturhörnan 13.00-17.00 

Beslutande 
Ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare  
 
 
 
Övriga närvarande                     
 

Lennart Götesson (S) ordförande 
Kristina Hult (C)   
Ingrid Stenberg Lundin (C)  
Nils-Erik Unnerud (S) ersätter Ingeborg Björnbom (M) mellan kl 13.00-13.23  
Lisbeth Ander (S)  
Nils-Erik Unnerud (S) ersätter Lars Wikström (MP) 
Birgitta Gustafsson (L) 
 
Nils-Erik Unnerud (S) lämnar mötet klockan 14.05         
Lena Stigsdotter (V) 
 
Jonna Steinrud MIK bibliotekarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tjänstemän 

 

 

 

 

 

Anette Stengård förvaltningschef 
Eva-Lena Stenberg nämndsekreterare 
 

Utses att justera Lars Wikström 

Justeringens  
plats och tid 

 
Säters bibliotek 2020-02-11 kl. 11.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 2 -19 

 Eva-Lena Stenberg  

 Ordförande   
 Lennart Götesson   

 Justerande   
 Lars Wikström  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Kulturnämnden  
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 2020-02-06 

Datum för  
anslags uppsättande 2020-02-11  

Datum för  
anslags nedtagande 2020-03-03 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kulturförvaltningen 

Underskrift   
 Eva-Lena Stenberg  
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Kn § 2    Information av förvaltningschefen Anette Stengård. 

  

 Anette informerar nämnden om att Pia Sandberg Eskola blir verksamhetschef och 

 Jonna Steinrud blir ansvarig tjänsteman att bereda och föredra ärenden inför 

 nämnden.  Dom två ersätter Anettes tjänst från den 22 februari till september 2020. 

 

 

 

__________ 
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    Dnr KN2018/0026  
  
Kn § 3    Verksamhetsinformation, slutrapport seniorprojektet 
 

 Kulturnämnden har tagit del av slutrapporten och lägger den till handlingarna. 

 
 Ärendebeskrivning 
 Kulturförvaltningen har genomfört ett projekt med bidrag från Statens kulturråd. 
 Projektet är nu avslutat och en slutredovisning har lämnats in. Projektet har 
 genomförts med förväntat resultat. Ambitionen med projektet var att; 

”Säters kommun ska i projektform och i samverkan stärka delaktigheten för seniorer 

med funktionsnedsättningar, det ska vi göra genom att stärka den digitala 

delaktigheten hos Säters seniorer. Vi vill också att de som jobbar med äldre ska få 

redskap och känna inspiration med hjälp av projektet och vår ambition är att utveckla 

och lyfta fram det goda samtalet. Utgångspunkt i projektet är Säters bibliotek som 

mötesplats för bildning, litterära och konstnärliga upplevelser, ökad digital delaktighet 

och demokrati. Bibliotekets Makerspace, Fixoteket, spelar en central roll som 

utgångspunkt i utvecklingen.”  

 
 
 
__________ 
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     Dnr KN2020/0007 
 

Kn § 4   Delegationsordning 2020 
 

 Beslut 

Kulturnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för vidare 
handläggning och komplettering.  
 

 Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska ansvaret för 
verksamheten i sin helhet. Syftet med delegationen är att avlasta nämnden 
rutinärenden samt att möjliggöra en effektivare verksamhet. Delegationsordningen 
ska vara aktuell enligt internkontrollplanen. 
 
 
 
__________ 
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     Dnr KN2020/0008 
 

 Kn § 5   Beslutsattestanter 2020 
 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar godkänna förteckningen över beslutsattestanter 2020. 

 Ärendebeskrivning 
Aktuell förteckning över beslutsattestanter ska finnas. 
Förvaltningschef Anette Stengård presenterar förteckning över beslutsattestanter 
2020. 

 
 

 _____________ 
 Bilaga 
 

 
 
Delges ekonomikontoret  

  
 
 

 
 

  



2020-02-11

KULTURNÄMNDEN 2020-02-06

BESLUTSATTESTANTER Kulturförvaltningen

KOSTNADSSTÄLLE ATTESTANT ERSÄTTARE 1 ERSÄTTARE 2 ANMÄRKNING

1146000 Kulturnämnden Lennart Götesson Ingrid Stenberg Lundin För utgift som rör förtroendevalda 
Mats Nilsson För utgift som rör ordförande
Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Fakturor

1146010 Kulturförvaltning Pia Sandberg Eskola Lennart Götesson För utgift som rör förvaltning/kulturchef
Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Jonna Steinrud

1146011 Stöd till kulturverksamhet Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Jonna Steinrud

1146100 Bibliotek Säter Pia Sandberg Eskola Lennart Götesson För utgift som rör förvaltning/kulturchef
Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Jonna Steinrud

1146110 Bibliotek Gustafs Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Jonna Steinrud

1146120 Bibliotek Stora Skedvi Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Jonna Steinrud

1146210 Digidelcenter Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Jonna Steinrud

1146220 Unga i Fixoteket Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Jonna Steinrud

1147100 Programverksamhet Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Karin G Hästö

1147110 Kulturmiljö Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Karin G Hästö

1147120 Kultur för barn och unga Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Therese Nylén

1147150 Kulturprogram julmarknad Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Karin G Hästö

1147160 Historisk vecka Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Karin G Hästö

1147180 Biograf- o TV-museum Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Karin G Hästö

1147182 Åsgårdarna Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Karin G Hästö

1148010 Folkets hus Pia Sandberg Eskola Eva-Lena Stenberg Karin G Hästö

C:\Users\evst\Desktop\Belutsattestanter KN.xlsx
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Dnr KN2020/0009 

Kn § 6   Internkontrollplan 2020 

Beslut 
Kulturnämnden fastställer förslag till internkontrollplan 2020 för kulturförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av kulturförvaltningens 

verksamhet.  Även en bra dialog mellan förvaltning, nämnd, revisorer och 

kommunstyrelse med flera är en viktig grund för en bra internkontroll. 

Arbetet för att få internkontrollen att bli en naturlig del av verksamheten fortsätter 

2020. 

_________ 

Delges kommunstyrelsen 
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     Dnr KN2020/0010 

 Kn § 7    Detaljbudget 2020 
  
 Beslut 
 Kulturnämnden beslutar att anta föreslagen detaljbudget 

 

 Ärendebeskrivning 
 Kulturnämndens ram för driftbudget 2020 är 15 940 000 kronor.  2020 års 
 budget har anpassats utifrån Kulturnämndens mål och strategier. Bidraget till 
 Folkets hus, TV – biografmuseet och Åsgårdarna har periodiserats
 Projektmedlen är fasta och kan inte fördelas till andra poster.  
 
 
 
 _________ 
  
 
 
 Delges ekonomienheten 
 

 

 

 

 

 

 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2020-02-06 9 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
     Dnr KN2020/0011 
 

 Kn § 8    Årsbokslut och kommentarer 2019. 
 
  

 Beslut 
Kulturnämnden godkänner årsbokslutet 2019 med korrigering av investeringsbudget 
utifrån Ksau:s beslut den 11 februari. 
 

 Ärendebeskrivning 
 Bokslutet är det stora uppföljningsögonblicket för kommunens verksamheter. Det är 
 då vi kan se hur det har gått, och kan jämföra med det vi planerade, såväl vad det 
 gäller det ekonomiska resultatet som verksamhetsutvecklingen. Bokslutet bör vara 
 det tillfälle då vi summerar upp det år som gått, och vara den viktigaste grunden för 
 den kommande plan- och budgetprocessen. Årets ekonomiska resultat visar på ett  
 plusresultat på 7000 kr i driftsbudgeten.  
 Förvaltningen har begärt att få överskott från investeringsbudget ca 144 000 kr 
 överfört till år 2020 för att kunna genomföra meröppet i Stora Skedvi bibliotek under 
 2020. Även ett överskott på 46 000 begärs att få över till 2020 för Folkets Hus. 
 Beslut om detta tas av Ksau den 11 februari. 

 

__________ 
 

 

 

Delges ekonomienheten 
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     Dnr KN2020/0012 
 

 Kn § 9    Remiss Nostalgic Club 
 

 Beslut 
Kulturnämnden har inga synpunkter. 

 
 Ärendebeskrivning 

Ärendet avser ansökan om permanent bygglov för uppsättning av skylt på fastigheten 
 Säter 4:5. Som berörd remissinstans ges kulturnämnden tillfälle att yttra sig om 
 ansökan i enlighet med 9 kap. 25 § plan och bygglagen (2010:900). Åtgärden är 
 förenlig med gällande detaljplan men strider mot skyltprogrammet för Säter 
 innerstad. 

 

__________ 
 

 
Delges samhällsbyggnadsförvaltningen 
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     Dnr KN2018/0063 

 
 Kn § 10    Rapport Engelska parken i Grängshammar. 
 
 Beslut 
 Kulturnämnden godkänner rapporten och uppdrar till förvaltningen att skicka 
 rapporten till samtliga nämnder för att ta del av Kulturnämndens arbete med 
 kulturmiljöerna. 
 

Ärendebeskrivning 
Under 1700-talets första hälft fick nya idéer om trädgårdens utformning fäste i 
England. Nu skulle trädgården inte längre vara tydligt avskild från landskapet utan 
utformas som en förädlad del av det. Karakteristiska inslag var strömmande vatten, 
träd placerade enskilt eller i klungor och med vita välvda broar mellan olika holmar.  
Till Sverige kom den nya trädgårdsstilen i början av 1770-talet. Den fick sin främste 

förespråkare i kungen, Gustaf III. Hagaparken i Stockholm, räknas idag som det 

främsta svenska exemplet på en engelsk park. Brukspatroner i Uppland, Gästrikland 

och Dalarna anammade tidigt den nya trenden. I Dalarna anlades parker vid 

Stjärnsund 1799 och Kloster omkring år 1800. Spår efter en liknande anläggning 

finns i Grängshammar, men ingen har egentligen känt till historiken förrän nu. 

Rapporten består av en historisk del samt ett restaureringsförslag. Den historiska 

delen bygger i huvudsak på studier av äldre kartor, teckningar och målningar samt 

brukets årsräkenskaper. Ett unikt material utgörs av teckningar och laveringar av 

konstnärerna Gustaf Silfverstråhle och Axel Fredrik Cederholm från sent 1700-tal 

och tidigt 1800-tal som Helena låter oss ta del av. Brukets räkenskaper visar att den 

Engelska parken i Grängshammmar påbörjades redan 1785 och att den därmed blev 

den första i Dalarna, fyra år efter anläggandet av Hagaparken På uppdrag av Säters 

kommun och Länsstyrelsen Dalarna har Helena Kåks tagit fram en forskningsrapport 

om, samt ett förslag till vårdprogram för den tidigare engelska parken i 

Grängshammar. Syftet är att stärka Grängshammar som besöksmål inom 

Silverringen.  

 

__________ 
 

 

Delges samtliga nämnder 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2020-02-06 12 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
     Dnr KN2020/0014 

 
 Kn § 11    Kulturmiljöinventering, etapp 1 
 
 Beslut 

 Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare 

 handläggning. 

 Ärendebeskrivning 

 För att i översiktsplanering, detaljplanering och bygglovgivning kunna ta tillvara 

 värdefulla miljöer och byggnader behöver vi identifiera och värdera kulturhistorisk 

 bebyggelse. Vi behöver även planera för en utveckling av den byggda miljön och ha 

 verktyg för hur vi tillskapar nya arkitektoniska värden samt förstärka befintliga 

 värden. Kulturmiljöprogrammet kan identifiera och värdera bebyggelse samt ge råd 

 och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnader i värdefulla miljöer.  

Ett kulturmiljöprogram ska vara ett verktyg i arbetet med att nå visionen om en 
utveckling av Säters kommun, där vi bl.a. har en bra levnadsmiljö, levande byar och 
ett attraktivt boende i mötet mellan äldre kulturmiljöer och modern arkitektur.  

Ett program ska ge en smidigare bygglovs- och planprocess, med välgrundade beslut, 
där kommunen och länsstyrelsen redan från början är ense om vad som är värdefullt 
i ett specifikt område.  

Det ska även ge underlag för nya beslut kring riksintressen, t.ex. avgränsning eller om 
något riksintresse bör utgå eller tillkomma. 

Metod och avgränsning 

De delområden som listas nedan, är tagna ur befintlig inventering och kan vara en 

utgångspunkt för arbetet men fler områden kan efter projektgruppens bedömning 

tillkomma eller något bortfalla. Inom varje delområde kan olika värdekärnor 

utkristalliseras, exempelvis utgörs Säters innerstad av bebyggelse tillkommen under 

olika tidsperioder där varje område har unika kvaliteter. De byggnader som kan 

behöva behandlas är de som tas upp i befintlig bebyggelseinventering för Säters 

innerstad, samt Åsgårdarna och byggnadsminnen. Det finns fler byggnader som kan 

vara av intresse.  

Förslag till innehåll i etapp 1 

1. Säters historia och värden, i nationell och lokal kontext. 

2. Kulturmiljöns värden, t.ex. historiskt dokument, upplevelsevärden, hållbarhet men 
framförallt att det visat sig att kulturmiljön har ett ekonomiskt värde. 

3. Lagstiftningen, begreppsförklaring. Kulturmiljölagen och fornlämningar, 
byggnadsminnen, kyrkor. Plan- och bygglagen, t.ex. 2 kap, 8:13. Miljöbalken och 
riksintressesystemet. Agenda 2030. 

4. Exempel på arkitekturstilar.  
5. De områden som ska inventeras i etapp 1  
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     Dnr KN2020/0019 

 
 Kn § 12    Barnkonventionen är lag 
 

 Beslut 

 Kulturnämnden beslutar att ge kulturförvaltningen i uppdrag att säkerställa att 

 barnkonventionen följs och redovisas i årsbokslutet. 

Ärendebeskrivning 

Från i jan 2020 blir FN barnkonvention lag i Sverige FN:s barnkonvention slår fast 

att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen 

sätter normer för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila 

och fritid. Men den tar också upp rätten till ett eget språk, namn, kultur och 

identitet. 

Fyra huvudprinciper vägleder 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som gäller för alla barn och ungdomar 

upp till 18 år. 

FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, som ansvarar för  

kontroll av konventionens efterlevnad har identifierat fyra huvudprinciper som ska 

vara vägledande i tolkningen av de 54 artiklarna i konventionen. 

De fyra huvudprinciperna är: 

Artikel 2 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. 

Artikel 6 

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 

Artikel 12 

Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det. 

➢ Regeringen har uppdragit åt Barnombudsmannen att under perioden 2019 2020 
genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning 
och tillämpning av barnkonventionen 

➢ I uppdraget ingår att: 
genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära målgrupper i statliga 
myndigheter som är centrala för genomförandet av barnets rättigheter, bl.a. 
myndigheter som ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter, 

➢ genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära 
målgrupper i kommuner och landsting, och sprida vägledningen till 
primära målgrupper i statliga myndigheter, kommuner och landsting 
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och i samband med olika utbildningsinsatser. 

➢ Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska slutredovisas senast den 31 
mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). 
 
 

 Kommunstyrelsens beslut Ks § 5 Dnr KS2020/0006 

 Kommunstyrelsen beslutar uppdra till: 

1. Samtliga nämnder att se över nämndplan för att säkerställa att FN barn- 
konvention följs 

2. Samtliga nämnder att aktivt arbeta för att öka möjligheten för att barns röst 
och synpunkter ska tas till vara. 

 
__________ 
 

 

Delges kommunstyrelsen  
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     Dnr KN2020/0013 
 

 Kn § 13    Information, kulturförvaltningens verksamhetsrapport. 
 
 Kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 Ärendebeskrivning 

 Förvaltningschefen ska byta jobb och därmed avslutas nuvarande anställning. I 

 väntan på att ny förvaltningschef tillsätts så behöver kulturnämnden bli informerad 

 om vilka aktiviteter som hanteras just nu och hur dess arbetsprocesser ser ut. 

  

__________ 
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     Dnr KN2019/0070 
 

 Kn § 14   Information, skissuppdrag för konstnärlig gestaltning i Särskilt boende. 
  
 
 Kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 Ärendebeskrivning 
 Tre konstnärer har blivit utsedda att göra skissuppdraget för den konstnärliga 
 gestaltningen på det särskilda boendet i Säters kommun. 
 Det är Emelie Solklippa/Hanna Westin Skogh, Eva Fornåå och Anna Renström. 
 Totalt inkom 116 intresseanmälningar. 
 

 

 __________ 
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 Kn § 15    Kurser och konferenser  
  
  

• Inbjudan till webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda. 

Anmälan senast den 10 februari. 

 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att ledamot själv anmäler sig till webbinarium för 

deltagande via länken. 

 Länk: för att öppna länken håll samtidigt in ctrl och peka med markören. 

 https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=16205&CLEA

R=yes&REGLINENO=4&REGLINEID=87178&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1     

  

• Regional kulturdialog onsdag den 6 mars kl 10.00-15.00 Leksand 

 

Kulturnämndens beslut 

  Kulturnämnden beslutar att en ledamot från majoriteten Lisbeth Ander (S) 

  och en ledamot från oppositionen Birgitta Gustafsson (L) deltar i Regional 

  kulturdialog.  

• Länsstyrelsen bjuder in till en utbildningsdag om PBL och 

kulturvärden, föreslagen tid den 26 mars kl 09.00-15.00 dagen samkörs 

med Hedemora kommun. Anmälan till Länsstyrelsen senast den 14 

februari sker genom Katarina Kobosko, (nämndsekreteraren anmäler 

antal deltagare). 

 

Kulturnämndens beslut 

 Kulturnämnden beslutar att Lena Stigsdotter (V) Nils-Erik Unnerud (S) och 

 tjänsteman Karin Hästö från förvaltningen går utbildningen om PBL och 

 kulturvärden. 

 

 

 

 

 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=16205&CLEAR=yes&REGLINENO=4&REGLINEID=87178&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=16205&CLEAR=yes&REGLINENO=4&REGLINEID=87178&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
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 Kn § 16    Delegationsbeslut 
 
Förvaltningschef: 
Anställning     

Jenny Erikssons visstidsanställning är förlängd tom 2021-02-28 

Hanna Nielsens visstidsanställning är förlängd tom 2020-08-31 

Petra Mases anställning är ändrad från biblioteksassistent till bibliotekarie from 

2020-03-01 

Delegering från förvaltningschef 
Bidrag till ABF till arrangerande av underhållning på äldreboende i Säters kommun 

under våren 4 tillfällen Dnr Kn2020/0005  

 5200 kr  

Bidrag till föreningen Gustafsdagarna 2020 Dnr Kn2020/0020 

 10 000 kr 

Bidrag till Säters dragspelsgille för genomförande av Säterstämman-dragspelsstämma 

 Dnr Kn2020/00004 

 6000 kr 

 

 

 

 

 

Gruppen för konstinköp: 
Konstinköp   Dnr Kn  
 

 

 __________ 
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               Kn § 17    Rapporter 
  

• Anette Stengård rapporterar om Kulturhistorisk analys och strategi för 

Skönvik. Analysen kommer inte att bli av. 

  

  

 

  

 
 

 ___________ 
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 Kn § 18    Kulturinslag 
 

Lars Wikström visar bilder från den konstgrafiska verkstaden i Falun. 
 
  
 
 
 ____________ 
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 Kn § 19    Kulturnämndens avtackning av Anette Stengård 
  

 Kulturnämnden ordförande tackar Anette Stengård för åren hon varit 

 förvaltningschef och önskar henne lycka till på det nya jobbet på Regionen. 

 Nämnden överlämnar en gåva i form av ett presentkort på 1000 kronor hos 

 ”Svartkonst” som drivs av konstsmeden Erik Vargtand i Bispbergshyttan. 
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