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Plats och tid: Åsgårdarna kl 13.00-15.40 

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

Ej tjänstgörande ersättare:  

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

Utses att justera: Kristina Hult 

Justeringens plats och tid: Tisdag den 7/6 kl 11.00 på 
nämndsekreterarens kontor 

Paragrafer: §§ 44-59 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Eva-Lena Stenberg  Lennart Götesson 

Justerande    

   

Kristina Hult   

 

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

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-02 

Datum för anslags uppsättande: 2022-06-07 

Datum för anslags nedtagande:  2022-06-29 
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Förvaringsplats för protokollet: Kulturenheten 
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Kn § 44 Årsredovisning Folkets Hus 2021 
KN2022/0029 

Beslut 
Kulturnämnden uppdrar till kulturchefen att kontakta Folkets hus för en 
djupare analys av redovisningen. 
 
______ 

Ärendebeskrivning 
Enligt avtal ska Föreningen Säters Folkets Hus senast den 30 april inlämna 
årsredovisning med bokslutskommentarer för föregående år 

Folkets Hus har inkommit med en årsredovisning för år 2021,  
Summa intäkter   1 965 413 kr  
Summa kostnader   2 238 960 kr  
Resultat efter finansiella poster   -274 233 kr 
Summa bokslutsdispositioner    174 000 kr 
Årets resultat efter skatter     -101 233 kr (skatt årets RR 1712 kr) 

 

Bilagor  
Resultatrapport för år 2021 
Årsredovisning för år 2021 
Verksamhetsredovisning 2021 

 

Delges 
Folkets hus 
KS 
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Kn § 45 Uppdaterad Informationshanteringsplan 2022 
KN2022/0011 

Beslut 
Kulturnämnden antar den reviderade informationshanteringsplanen. 

______ 

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 
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Kn § 46 Studieförbundens kommunala anslag 2022 för 
verksamhetsår 2021 
KN2022/0030 

Beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen för utbetalning av det kommunala 
anslaget till ABF, Bilda, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, 
Kulturens bildningsverksamhet, och Studieförbundet Vuxenskolan för 
verksamhetsåret 2021 beräknat på 2019 och 2020 års verksamhet enligt 
kommunfördelningsverktyget ”Västra Götalandmodellen”. 
 
______ 

Bakgrund och 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  
2021. ABF, Bilda, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, 
Kulturens  
bildningsverksamhet och Studieförbundet Vuxenskolan.  
 
Säters kommuns stöd till studieförbunden följer statens fyra syften: 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 
• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att 

påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i 
samhällsutvecklingen, 

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 
utbildningsnivån i samhället, 

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 
 

Villkor för bidrag till studieförbunden i Säter 
• Studieförbundet skall vara godkänt för att få statsbidrag från Folkbildningsrådet 
• Bidrag betalas bara ut till verksamhet som inte har ett vinstdrivande syfte 
• Studieförbundet redovisar tydligt i sin verksamhetsplan och 

årsredovisning för planerad och genomförd verksamhet i Säters 
kommun 

• Det ansökande studieförbundet får inte ha skulder hos 
kronofogdemyndigheten eller vara försatt i konkurs. Det ansökande 
studieförbundet skall verka på demokratins grunder, verka för demokratins 
idéer och verka för mänskliga fri- och rättigheter 
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Återkrav kan tillämpas vid överträdelser av villkor för bidrag till studieförbund. 

 

 

Fördelningsmodell 
Fördelningen av bidrag mellan studieförbunden grundar sig på genomförd 
verksamhet och den statistik som inrapporterats till 
Folkbildningsrådet/SCB. 

Fördelningsmodellen bygger på att kommunbidraget fördelas mellan 
verksamhetsformerna på följande sätt: 

• 70% studiecirklar, (50% deltagare och 50% studietimmar) 
• 10% annan folkbildningsverksamhet (50% deltagare och 50% studietimmar) 
• 20% kulturarrangemang (antal kulturprogram). 

 
2022 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet 
under två år, med en eftersläpning på ett år. D v s 2022 
års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2019 och 
2020. 

Utbetalning av kommunbidrag 

Utbetalning av kommunbidrag görs efter kulturnämndens beslut i juni. 

 

Bilaga 
Fördelat kommunbidrag 
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Kn § 47 Remiss avseende regional kultur- och 
bildningsplan i Dalarna 2023-2026 
KN2022/0031 

Beslut 
Kulturnämnden ger kulturchefen i uppdrag att formulera svar på remissen 
enligt nämndens synpunkter på; 

• Perioden, 2023-2026. 
• Dialog och samverkan på lokal nivå. 
• Bild och forms formella uppdrag i relation till organisatorisk hemvist för 

Mentalvårdsmuseet. 

______ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Dalarnas kommuner inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget till 
regional kultur- och bildningsplan Dalarna 2023-2026.  

Region Dalarnas ambition med den regionala kultur- och bildningsplanen är att 
beskriva hur länets bildningssektor, konst- och kulturliv ska bidra till 
samhällsutvecklingen under åren 2023-2026. 

År 2012 gick Region Dalarna in i den så kallade kultursamverkansmodellen och 
tog över ansvaret för att fördela den samlade regionala och statliga 
finansieringen till regional kulturverksamhet. Den regionala kultur- och 
bildningsplanen är det dokument som beskriver de politiska ambitionerna för 
den regionala kultur- och bildningsverksamheten. 

Planen är ett deldokument till Dalastrategin och ett styrdokument för aktörerna 
med regionala uppdrag inom kultur och folkbildning. Planen ska genomföras i 
samverkan med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare.  

Region Dalarna har haft en intensiv och bred dialogprocess för att skapa en 
ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala kultur- 
och bildningsplanen. Region Dalarna tackar alla deltagare för det stora 
engagemanget. 
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Bilagor 
Missiv, remissutgåva 
 

Delges 
Region Dalarna Kultur- och bildning 
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Kn § 48 Rapporter 
 
 
• Kulturmiljöprogram  

• Lilla Säter 
 
• Studiebesök i Sandviken, litteraturhuset trampolin 
 
• Ordföranderapport om donation från 
Göteborgssjöfartsmuseum/biograf Kaparen till Säters biograf Och TV-
museum. 
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Kn § 49 Delgivning 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen. 

 ______  

• Beslut KF, Regler/riktlinjer för föreningsbidrag KS2021/0434  

 

 

Bilagor 
Beslut KF 
Regler/riktlinjer för föreningsbidrag 
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Kn § 50 Budgetuppföljning jan-april 2022 
KN2022/0021 

Beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen 
 
 ______ 

Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning till och med april månad presenteras. Kulturnämnden 
räknar med nollprognos. 
 
 
Bilaga  
Budgetuppföljning KN jan-april 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kulturnämnden 2022-06-02 13 (21) 

Kn § 51 Arbetsmiljö och personalfrågor 
 

• Projektanställning av bibliotekarie Robin Cerny Ros  
• Anställning av timvikarie Lars Johansson  
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Kn § 52 Kurser och inbjudningar 
 

Inga inbjudningar 
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Kn § 53 Kulturnämndens ärendelista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 

______ 

Ärendebeskrivning 
Kulturenheten har gått igenom kulturnämndens ärendelista inför 
sammanträdet.  
 
 
Bilaga  
Ärendelista 
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Kn § 54 Redovisning delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 

______ 

 

Delegering från kulturchef 

Beviljad bidragsansökan  

Säsongsprogram på St Skedvi hembygdsgård  DnrKn2022/0024  

30 000 kr 

Beviljad bidragsansökan  

Folkmusikens hus    DnrKn2022/0025  

14 052 kr 

Beviljad bidragsansökan  

Sockenarkivet i St Skedvi    DnrKn2022/0027  

15 000 kr 

Beviljad bidragsansökan  

Gustafsdagarna    DnrKn2022/0028  

10 000 kr 
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Kn § 55 Övriga frågor 
 

Hur ser planeringen ut inför säsongen 2022 ang. skötseln med tanke på sopor 
m.m. i Östra Silvbergsområdet ? /Lena Stigsdotter. 

 

Kulturchefens svar: 

• Ett nytt avtal med markägaren är undertecknat (2år) 
• Parkeringen kommer göras om och bli större 
• Flera soptunnor på området, skötsel av Säters hockeyförening  
• Bommen skall vara låst 

 
 
Delges  
Lena Stigsdotter 
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Kn § 56 Information, avsägelse av uppdrag 
 
Lars Wikström (mp) har avsagt sig sitt uppdrag i Kulturnämnden. 

 
 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kulturnämnden 2022-06-02 19 (21) 

Kn § 57 Ersättare i konstutskottet 
KN2019/0003 

Beslut 
• Kulturnämnden beslutar att Nils-Erik Unnerud går in som ordinarie och 

ersätter Lars Wikström i konstutskottet t.o.m 2022-12-31 
• Kulturnämnden beslutar att Hans-Otto Jönsson går in som ersättare i 

konstutskottet t.o.m 2022-12-31 

______ 

Ärendebeskrivning 
Lars Wikström har avsagt sig uppdraget i kulturnämnden och det behövs en 
ersättare för honom i konstutskottet. Ersättare i konstutskottet är Lena 
Stigsdotter, Lisbeth Ander och Nils-Erik Unnerud. 

Bakgrund 
Konstutskottet ansvarar för kommunens konstinnehav och för gestaltningen 
av offentliga miljöer enligt 0,5% -regeln och dess riktlinjer. Ett utskott 
bestående av tre ledamöter och tre ersättare beslutar i konstärenden. 
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Kn § 58 Kulturinslag 
 
Ingrid Stenberg Lundin berättar och läser från en poesivandring hon gjort vid 
Kyrkbytjärn i Vika, poesin är skriven av Ragnwei Axellie. 
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Kn § 59 Visning av Åsgårdarna 
 
Kurt Fosselius visar och berättar om hembygdsmuseets byggnader och 
verksamhet, Kulturnämnden tackar för visningen. 
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