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Plats och tid:  Kl 13.00-15.15   kulturhörnan. 

Beslutande: Lennart Götesson (S) ordförande 
Ingrid Stenberg Lundin (C)  
Kristina Hult (C) 
Lisbeth Ander (S) 
Lars Wikström (MP)  
Nils-Erik Unnerud (S) ersätter Ingeborg 
Björnbom (M) 
Lena Stigsdotter (V) ersätter Hans-Otto 
Jönsson (L) 

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Anette Kotilainen, kulturchef 
Eva-Lena Stenberg, nämndsekreterare 
Horst Bodinger, Folkets hus 
Isabell Hallgren, Folkets hus 

Utses att justera: Ingrid Stenberg Lundin 

Justeringens plats och tid: Kulturhörnan 2021-10-14 

Paragrafer: § 70 - 86 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Eva-Lena Stenberg   Lennart Götesson 

Justerande    

   

Ingrid Stenberg Lundin   

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-10-14 

Datum för anslags uppsättande: 2021-10-14 
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Datum för anslags nedtagande:  2021-11-05 

Förvaringsplats för protokollet: Kulturenheten 
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Kn § 70 Årsredovisning Folkets Hus 2020 samt 
ekonomiskt utfall innevarande år. 
KN2021/0029 

Beslut 
Kulturnämnden tackar Folkets hus representanter för informationen och 
lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt avtal ska Föreningen Säters Folkets Hus senast den 30 april inlämna 
årsredovisning med bokslutskommentarer för föregående år. På grund av 
pandemin kunde årsstämman 2021 inte genomföras förrän i juni månad. 
I bokslutskommentaren/verksamhetsberättelsen eller i separat bilaga ska det 
tydligt framgå hur driftbidraget och övriga intäkter använts. Föreningen ska 
senast den 30 september lämna uppgifter om det ekonomiska utfallet samt 
verksamhetsredovisning tom 30 augusti innevarande år. 

Folkets Hus har inkommit med en årsredovisning för år 2020, 
Totala intäkter  2 239 189 kr 
Totala utgifter  2 170 161 kr 
Resultat           69 028 kr 

Folkets Hus har inkommit med en resultatrapport för innevarande år tom 30 
aug 2021 
Summa intäkter  1 047 132 kr 
Summa kostnader  1 083 503 kr 
Beräknat resultat per den 30/8 2021     -36 371 kr  

Bilagor 
Årsredovisning för år 2020.  
Verksamhetsredovisning 2020 
Resultatrapport för innevarande år tom den 30 augusti år 2021. 
Verksamhetsredovisning för år 2021. 
Verksamhetsplan  
Tjut 

Delges 
Folkets Hus 
Kommunstyrelsen 
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Kn § 71 Kalendarium 2022 
Dnr:KN2021/0034 

Beslut 
Kulturnämnden antar kalendarium för nämndens möten under 2022. 
______ 

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 om inte direktjustering sker. 

Bilagor 
Förslag på kalendarium 
Tjut 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kn § 72 Information, årsredovisning Åsgårdarna 2020 
KN2021/0038 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen och lägger informationen till 
handlingarna. Kulturnämnden bjuder in ordförande för Säters 
Hembygdsförening Åsgårdarna till Kulturnämndens möte under våren 2022 
för en redovisning av verksamheten för åren 2020 och 2021. 

Ärendebeskrivning 
Säters hembygdsförening Åsgårdarna har inkommit med en ekonomisk 
redovisning av verksamhetsår 2020. 

Totala intäkter     295 074 kronor 
Totala kostnader 169 382 kronor 
Resultat               125 692 kronor 
 

Bilaga 
Balans och resultatrapport 2020 
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Kn § 73 Revidering av informationshanteringsplan 
2021 
KN2021/0039 

Beslut 
Kulturnämnden antar den reviderade informationshanteringsplanen, daterad 
2021-10-14. 

Ärendebeskrivning 
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet (nämnd) 
upprätta en informationshanteringsplan. Planen ska fungera som en katalog 
över de handlingar som hanteras av nämnden och ska tillsammans med olika 
verksamhetssystemen ge en heltäckande bild av vilken dokumentation som 
finns att tillgå inom nämndens verksamhetsområde. 

 

Bilagor 
Reviderad informationshanteringsplan (tas med till mötet) 
Gallringsbeslut av ringa betydelse 
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Kn § 74 Delårsbokslut augusti 
KN2021/0040 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden redovisar överskott vid delårsbokslutet. Det beror dels på 
medel knutna till projekt som ska överföras till 2022 vid årets slut samt att 
kulturenheten planerar för större program under hösten. 

 

Bilaga 
Delår budgetuppföljning 
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Kn § 75 Reviderad budget 2022 
KN2021/0041 

Beslut 
Kulturnämnden fastställer detaljbudget utifrån föreslagen ram då inga nya 
behov finns. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktige föreslog ramar för nämndernas budget vid fullmäktigemötet 17/6 
2021. Föreslagen ram är 400 tKr lägre än de behov som kulturenheten 
identifierat. 500 tKr var äskat för det nya kulturmiljöprogrammet. Mycket av 
arbetet med och nyttan av kulturmiljöprogrammet är knutet till andra enheter 
och sektorer och vi räknar med att kunna lösa situationen 2022. Inga andra nya 
behov har identifierats. 

 

Bilagor 
Budget 2022 drift reviderad 
Investeringsbudget 2022-2024 
KN investeringsbudget 
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Kn § 76 Rapport Kulturmiljöprogram 
KN2021/0010 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen informerar om arbetet med kulturmiljöprogrammet i Säters 
kommun. Rapportering skall ske till Kulturnämnden om miljöprogrammet och 
hur arbetet fortskrider fram tills att arbetet är klart 2023. 
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Kn § 77 Digital skyltning Säters kommun 
KN2020/0055 

Beslut 
Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna och förklarar ärendet 
avslutat. 

Ärendebeskrivning 
Vid Kulturnämndens sammanträde 2020-09-17 fick kulturchefen i uppdrag att 
undersöka möjligheter till digital skyltning av kulturmiljöer och 
kulturbyggnader i Säters kommun.  

Med dagens snabba digitala utveckling finns idag ett antal olika sätt att enkelt 
tillgängliggöra information. Den som vill hitta information och är utrustad med 
en smart telefon kan lätt ta del därav. Det kan vara ”på plats”, alltså att man är 
på en bestämd plats och vill veta mer om en byggnad. QR-kod, skylt med 
webbadress, Artificiell Intelligens (som google places) är fullt möjliga lösningar, 
precis som olika positioneringstjänster där telefonen håller koll på var man är 
och delar relevant information.  

Utmaningen är att skapa en gemensam, kvalitetssäkrad databas med fakta, 
bilder och berättelser där innehållet är uppdaterat. Det måste också vara tydligt 
vem som ansvarar för databasen och är avsändare om när man delar med sig av 
kunskap. Ytterligare en utmaning är att hitta ett resurseffektivt sätt att förvalta 
en databas. Ju mer information man har att granska och hålla à jour, ju mer 
arbete och kostnader uppstår. Det är inte bara information, det kan vara 
personuppgifter, ljud/bild som är skyddade enl upphovsrättslagen m m. Allt 
måste hållas på en hanterbar nivå. 

Kulturenheten har också ett uppdrag att skapa ett kulturmiljöprogram för 
Säters kommun. Där kommer en databas innehållande fakta om kulturmiljöer 
och kulturbyggnader skapas. Planen är också att informationen ska kunna delas 
i sin helhet eller styckevis och skulle högst lämpligt utgöra förutsättningarna för 
en digital skyltning, varför det blir en parameter i arbetet med processupplägg 
för kulturmiljöprogrammet.  

Bakgrund 
Kulturenheten har i uppdrag och som mål att tillgängliggöra och sprida 
kunskap om våra kulturmiljöer och kulturarv. Kulturenheten arbetar 
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kontinuerligt med skyltning och information, men det finns mycket kvar att 
göra. Historiskt så finns flera ärenden och medborgarförslag som har med 
uppdraget att göra. Digitaliseringen möjliggör för oss att hålla upp både tempo 
och volym utan att göra avkall på kvalitetssäkring. 

 

Bilaga 
Tjut 
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Kn § 78 Delegationsbeslut 
 

Anställning 
Inget att rapportera 
 
Delegering från kulturchef 
Inget att rapportera 

 

Gruppen för konstinköp: 
Konstinköp 
Dnr:KN2021/0032 
   
Akvarell och oljemålningar av Arne Fredriksson  
39 Vallmo II   5000 kr 
43 Vallmo VI   5000 kr 
51 Vallmo XI   4000 kr 
 
Målning av Britt Larsson Hovlind 
Till Kajsa   8000 kr 
 
Blad-giclee tryck av Helena Otterskog 
Björkkulla   1500 kr 
 
Blad-foto av Annika Björndotter 
Småfåglar   2500 kr 
 
Stengods av Karin Jaxelius 
Genombruten skålform 3  1500 kr 
 
Oljemålning av Anne Blijdenstein 
Gyllene om hösten  16000 kr 
 
Oljemålning av Kaja Nutio Lundqvist 
Dikesren   5000 kr 
 
Akrylmålning av Ingmarie Utbys 
Moder II   3000 kr 
 
 
Totalt inköp under året uppgår till en summa av 58 160 kr 
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Kn § 79 Arbetsmiljö 
• Ny kylanläggning/ombyggnad av ventilation i biblioteket och 

digidelrummet installerades i september, kostnaden för detta ligger som 
ett hyrestillägg i befintligt hyresavtal. 

• Skyddsronder genomförda i Säters bibliotek samt i bägge filialerna. 
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Kn § 80 Rapporter 
Lennart Götesson rapporterar från ett besök på Biografmuseet där en 
delegation från SVT var på besök. 
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Kn § 81 Kurser och inbjudningar 
• Information från Ahlbäcksdagarna 1/10 av Ingrid Stenberg Lundin, 

Lena Stigsdotter och Kristina Hult, besöket var mycket uppskattat. 

• Inbjudan föreläsning barnkonventionen den 22/11 Folkets hus. 
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Kn § 82 Kulturnämndens ärendebalanslista 
KN2021/0012 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Kulturenheten har gått igenom kulturnämndens ärendebalanslista inför 
sammanträdet. 
 

Bilaga 
Ärendebalanslista 
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Kn § 83 Övriga frågor 

• Margareta Arthursson har fyllt 80 år i juli, nämndsekreteraren skickar 
ett presentkort på 400 kr från blombutiken Fjäril med en 
gratulationshälsning från Kulturnämnden. 

• Kultursekreterare Sofia Ylinen får ett extra uppdrag åt Dala Teatern. 
• Delgivning KF beslut, avgifter Dalabiblioteken 
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Kn § 84 Ansvar för privatägda byggnader i innerstaden  
KN2021/0047 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att undersöka vad som 
gäller i frågan. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Lena Stigsdotter frågar om ansvaret för privatägda byggnaders underhåll i 
innerstaden. 
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Kn § 85 Flytt av presidium från den 28/10 till den 4/11 
Dnr KN2021/0037 

Beslut 
Presidiet flyttas till den 4/11 till klockan 10.30 
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Kn § 86 Kulturinslag 
 
Kulturinslaget utgår 
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