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Plats och tid:  Kl 13.00-15.05   Kulturhörnan, teams 

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

Ej tjänstgörande ersättare: Lena Stigsdotter (V)   

Övriga deltagare: Anette Kotilainen, kulturchef 
Eva-Lena Stenberg, nämndsekreterare 
 

Utses att justera: Hans-Otto Jönsson  

Justeringens plats och tid:  Kulturhörnan 2022-02-03 

Paragrafer: §§ 1-15 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Eva-Lena Stenberg  Lennart Götesson 

Justerande    

   

Hans-Otto Jönsson   
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-02-03 

Datum för anslags uppsättande: 2022-02-03 

Datum för anslags nedtagande:  2022-02-25 

Förvaringsplats för protokollet: Kulturenheten 



 
 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

 

Protokoll Datum Sida 
Kulturnämnden 2022-02-03 4 (20) 

Kn § 1 Viktoria Calberg, digital vägledare informerar 
och ger tips till nämnden gällande teams. 
 

Kulturnämnden tackar för informationen 
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Kn § 2 Information, nämndinitiativ 
 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund: 
För att bättre kunna förbereda ärenden och få en smidigare hantering arbetar 
nämnderna i Säters kommun med nämndinitiativ under punkten övriga frågor. 

Varje ledamot har rätt att väcka ärende i nämnden och det kallas då för 
nämndinitiativ. Nämndinitiativet skall anmälas skriftligt innan dagordning 
godkänns eller skickas till nämndsekreterare senast 10 dagar före sammanträdet 
och går då ut med utskick som en egen punkt. 

Nämndinitiativet presenteras under övriga frågor för att sedan beredas och 
behandlas under nästkommande nämnd. 

Kulturnämnden har inte arbetat med nämndinitiativ tidigare. 

Efter varje avslutat sammanträde skulle en frågestund som inte protokollförs 
kunna genomföras. 
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Kn § 3 Detaljbudget 2022 
Dnr KN2022/0003 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar anta föreslagen detaljbudget för 2022 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämndens ram för driftbudget 2022 är 16 707 000 kronor , 2022 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 
Ekonomiavdelning 

Bilaga 
Detaljbudget 2022 
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Kn § 4 Årsbokslut och kommentarer 2021 
Dnr KN2022/0004 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna årsbokslutet för 2021. 

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 i driftsbudgeten.  

Delges 
Ekonomiavdelning 

Bilaga 
Bokslutskommentarer 2021 
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Kn § 5 Beslutsattestanter 2022 
Dnr KN2022/0005 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna förteckningen över beslutsattestanter 2022. 

Ärendebeskrivning 
Aktuell förteckning över beslutsattestanter ska finnas. 
Kulturchef Anette Kotilainen presenterar förteckning över beslutsattestanter 
2022. 

Delges 
Ekonomiavdelning 

Bilaga 
Beslutsattestanter 2022 
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Kn § 6 Delegationsordning 2022 
Dnr KN2022/0006 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna föreslagen delegationsordning.  

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 skall vara aktuell och antas i början av året. 
 
 

Bilaga 
Delegationsordning 2022 
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Kn § 7 Kulturnämndens yttrande över 
revisionsrapport – granskning av intern kontroll i 
kommunkoncernen  
Dnr KN2022/0007 

Beslut 
1) Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen revidera reglemente och 

rutiner utifrån revisionens rekommendationer. Reglemente och rutiner 
ska utformas så att de möjliggör för nämndsledamöter att i högre grad 
involveras i att ta fram riskanalyser. 

2) Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att säkerställa att 
samordning och övergripande stöd finns till nämnderna i att ta fram 
internkontrollplan för att skapa en enhetlighet för kommunkoncernen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat att begära in yttrande över Revisionsrapport - 
granskning av intern kontroll i kommunkoncernen, från kommunstyrelsen 
samt granskade nämnder och bolag tills den 11 februari 2022. Yttrandet bör 
även lämnas till revisionen för kännedom.  

Mot bakgrund av revisorernas granskning rekommenderas kommunstyrelsen 
att:  

• Arbeta fram ett förslag på nytt reglemente för intern kontroll, som 
överensstämmer med den organisation kommunen har idag, som gäller för hela 
kommunkoncernen.  

• Göra en översyn av rutinerna för intern kontroll för att bedöma om det finns 
behov av att förändra rutiner och arbetssätt samt säkerställa att det inte finns 
motsägelsefulla formuleringar i för hållande till reglementet. Upprätta rutiner 
som säkerställer att koncernen arbetar på ett likartat sätt.  

• Inrätta en samordnande och stödjande funktion på kommunövergripande 
nivå, som stöttar nämnderna och bolagen i arbetet med intern kontroll.  
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• Göra en utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll.  

Nämnderna rekommenderas att:  

• I det fortsatta arbetet upprätta väl dokumenterade riskanalyser som grund för 
den interna kontrollen.  

• Involvera nämndledamöterna i arbetet med att ta fram riskanalysen.  

Säterbostäder AB och Säters kommuns Fastighets AB rekommenderas att:  

• Anta en intern kontrollplan med utgångspunkt från en väsentlighets- och 
riskbedömning, i enlighet med fullmäktiges reglemente.”  

 

Beslutsunderlag 
Bilaga Revisionsrapport - granskning av intern kontroll i kommunkoncernen 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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Kn § 8 Grängshammar- Engelska Parken 
Dnr KN2022/0002 

Beslut 
Kulturnämnden beviljar Föreningen Grängshammars Engelska Parks ansökan 
om bidrag med 370 tKr i etapp 1 under förutsättning att: 

1) Miljö och byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskydd samt att 
Länsstyrelsen inte har något att erinra. 

2) Länsstyrelsen godkänner prövning av vattenverksamheten. 
3) Ett avtal mellan Säters kommun och Föreningen Grängshammars 

Engelska Park rörande framtida drift och underhåll upprättas. 
4) Länsstyrelsens kulturmiljöenhet beviljar sökt medfinansiering. 

 

  

Ärendebeskrivning 
Föreningen Grängshammars Engelska Park ansöker om medfinansiering för 
att kunna restaurera den engelska parken i Grängshammar. 

Bakgrund 
Kulturenheten, Länsstyrelsen och Föreningen Grängshammars Engelska Park 
har, enligt tidigare beslut, tillsammans finansierat och genomfört både en 
professionell utredning och genomförandeplan för att restaurera den engelska 
parken. Syftet har delvis varit att stärka Grängshammar som besöksmål i 
Silverringen, men också bevara den unika engelska parken till eftervärlden.  (se 
ansökan) 

Att restaurera parken skulle tillföra mycket till kommunens utbud av 
besöksmål och öka attraktiviteten av Säter som plats både att bo på och 
besöka. Både den natur- och kulturintresserade kommer att ha behållning av 
platsen. Parken har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Då den är en av de 
äldsta i Sverige har den även ett regionalt och nationellt värde. 
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I spåren av pandemin har också intresset för vandring och cykling ökat än mer 
och begrepp som hemester och svemester har tagit mark. Att utveckla 
besöksmålen i Silverringen möjliggör även utveckling av t ex cykel och 
vandringsturism, vilket också tydliggjorts i bl a projektet Bruk 2.0. 

För att kunna påbörja arbetet måste en ansökan om dispens från strandskyddet 
göras samt en prövning av vattenverksamheten. 

Säters kommun ansvarar redan idag för viss drift och skötsel av främst den 
gamla kolhusruinen i anslutning till parken. För att säkerställa framtida 
ansvarsfördelning i drift och skötsel kommer ett avtal upprättas mellan Säters 
kommun och föreningen.  

 

Finansiering 
Länsstyrelsen förväntas finansiera etapp 1 & 2 med 1,6 miljoner enligt fördelning: 

Etapp 1: östra delen Enheten för Landsbygds- och jordbruksstöd, 600 000 

Etapp 2 & 3, västra delen. Kulturmiljöenheten. 1000 000 

Sökt stöd från kommunen är 370 tKr, vilket det finns utrymme till i 
Kulturenhetens budget. 

Etapp 3 är inte finansierad, en plan för detta bör presenteras innan projektet 
startar. Om etapp 3 inte kan finansieras, kommer platsen ändå att ”lyfts” 
väsentligt ur ett besökarperspektiv. 

Delges 
Föreningen Engelska Parken 
Kommunstyrelsen 
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Kn § 9 Verksamhetsinformation 
KN2021/0056 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 

______ 

 

• Personuppgiftsincident 
 

Bilaga 
Rapport personuppgiftsincident 
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Kn § 10 Rapporter 
 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 

______ 

 

• Kulturmiljöprogram 

• Biblioteksplan 
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Kn § 11 Arbetsmiljö-och personalfrågor 
 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 

______ 

• Ulrika Hedin – Gustafs bibliotek 
• Eliska Ronovska – Stora Skedvi bibliotek 
• Coronainformation i våra verksamheter 
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Kn § 12 Kurser och inbjudningar 
 

Inga inbjudningar 

______ 
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Kn § 13 Kulturnämndens ärendelista 
 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 

______ 

Ärendebeskrivning 
Kulturenheten har gått igenom kulturnämndens ärendelista inför 
sammanträdet. 

 

Bilaga 
Ärendelista 
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Kn § 14 Redovisning delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 

______ 

 

Delegering från kulturchef 

Bidragsansökan EDE film  Dnr Kn2021/0057
    15 000 kr 
 

Konstinköp 
Inga inköp har gjorts 
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Kn § 15 Kulturinslag 

Hans-Otto Jönsson läser ur Himlaspelet  


	Kn § 1 Viktoria Calberg, digital vägledare informerar och ger tips till nämnden gällande teams.
	Kn § 2 Information, nämndinitiativ
	Beslut
	Bakgrund:

	Kn § 3 Detaljbudget 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Delges
	Bilaga

	Kn § 4 Årsbokslut och kommentarer 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Delges
	Bilaga

	Kn § 5 Beslutsattestanter 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Delges
	Bilaga

	Kn § 6 Delegationsordning 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Bilaga

	Kn § 7 Kulturnämndens yttrande över revisionsrapport – granskning av intern kontroll i kommunkoncernen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Delges

	Kn § 8 Grängshammar- Engelska Parken
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Bakgrund
	Finansiering
	Delges

	Kn § 9 Verksamhetsinformation
	Beslut
	• Personuppgiftsincident
	Bilaga Rapport personuppgiftsincident

	Kn § 10 Rapporter
	Beslut
	• Kulturmiljöprogram
	• Biblioteksplan

	Kn § 11 Arbetsmiljö-och personalfrågor
	Beslut

	Kn § 12 Kurser och inbjudningar
	Kn § 13 Kulturnämndens ärendelista
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Bilaga Ärendelista

	Kn § 14 Redovisning delegationsbeslut
	Beslut
	Delegering från kulturchef
	Bidragsansökan EDE film  Dnr Kn2021/0057    15 000 kr
	Konstinköp

	Kn § 15 Kulturinslag
	Hans-Otto Jönsson läser ur Himlaspelet


