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Plats och tid: Kulturhörnan kl 16.00-17.00 

Beslutande: Lennart Götesson (S) ordförande 
Ingrid Stenberg Lundin (C)  
Kristina Hult (C) 
Lisbeth Ander (S) 
Hans-Otto Jönsson (L) 
Gunilla Risberg (MP) 
Ingeborg Björnbom (M) 

Ej tjänstgörande ersättare: Nils-Erik Unnerud (S) 

Övriga deltagare: Anette Kotilainen, kulturchef 
Eva-Lena Stenberg, nämndsekreterare 
Sara Sissala Fritids/ungdomssamordnare §60 

Utses att justera: Lisbeth Ander 

Justeringens plats och tid: Kulturhörnan direktjustering 

Paragrafer: §§ 60-72 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Eva-Lena Stenberg  Lennart Götesson 

Justerande    

   

Lisbeth Ander   

 

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

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-09-15 

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-16 

Datum för anslags nedtagande:  2022-10-10 

Förvaringsplats för protokollet: Kulturenheten 
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Kn § 60 Information, Lupp Säter 2021 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

______ 

Ärendebeskrivning 
Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett nationellt 
enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Senaste undersökningen 
genomfördes 2021.  
Sara Sissala kommer och informerar. 

 

Bilaga  
01 Lupp 2021 
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Kn § 61 Kalendarium 2023 
KN2022/0043 

Beslut 
Kulturnämnden antar kalendarium för nämndens möten under 2023. 

______ 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har totalt sju sammanträden under året varav fyra 
sammanträden under våren och tre under hösten. 

Sammanträdena har förlagts till torsdagar klockan 13.00 

Presidierna hålls på torsdagar två veckor innan kulturnämndssammanträdena 
klockan 13.00 

Justering av protokollet sker på tisdagen efter nämndsammanträdet klockan 
11.00 på nämndsekreterarens kontor om inte direktjustering sker. 

Bilaga  
02 Förslag på kalendarium 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kn § 62 Remiss, Yttrande över granskningsrapport av 
kommunens tillgänglighet och service till kommunens 
invånare 
KN2022/0040 

Beslut 
Kulturnämnden har inget att erinra utan ser positivt på de föreslagna 
åtgärderna. 

______ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommuns revision har granskat kommunens arbete med tillgänglighet 
och service till kommunens invånare. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 
2021. 

I förvaltningslagen (2019:700) anges myndigheternas serviceskyldighet. Här 
ställs krav på att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir 
smidiga och enkla. Den enskilde ska få sådan hjälp att han eller hon kan ta till 
vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med 
hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens 
verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. Lagen ställer även krav på att 
en myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera 
allmänheten om hur och när sådana kan tas. 

Revisionen bedömer att det finns risk för bristande förtroende för den 
kommunala förvaltningen om tillgänglighet och servicen inte fungerar. Med 
anledning av det drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att 
kommunens rutiner avseende service och tillgänglighet behöver granskas. 

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna 
bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredsställande tillgänglighet 
och service mot allmänheten. 

Revisionens bedömning och slutsats innefattar rekommendation till 
kommunstyrelsen att: 

Se över kommunens styrdokument inom området så att dessa är samordnade 
och aktuella. Exempelvis skulle kommunikationsprinciperna utvecklas och 
förtydligas avseende svarstider och hantering i kommunikationen så att dessa 
bidrar ytterligare till den politiska styrningen inom området. 
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Säkerställa att kommunens hemsida är förenlig med kraven i lagen om 
tillgänglighet till digital service. 

• Arbeta mot att integrera e-tjänsterna med kommunens verksamhetssystem 
där potentiella effektivitets- och/eller kvalitetsvinster bedöms kunna 
erhållas. 

• Analysera måluppfyllelsen för det strategiska målet ”Uppdragsbaserad 
kommun” så att åtgärder kan beslutas och genomföras som utvecklar 
kommunens arbete inom service, tillgänglighet och bemötande. 

Rekommendation till samtliga nämnden är att:  

• Säkerställa att det finns en tydlig styrning och tillräckliga mätmetoder för att 
bedöma om det genomförs ett tillräckligt arbete med service, tillgänglighet 
och bemötande. 

• Tydliggöra och kommunicera rutiner för besvarande av e-post för att 
säkerställa att hanteringen följer de beslutade riktlinjerna för hantering av e-
post. 

• Inom ramen för internkontrollen göra kontroller av att riktlinjerna för 
hantering av e-post efterföljs. 

Konsekvensbeskrivning  
De förbättringsåtgärder som föreslås i rapporten är i mångt och mycket 
processer som redan är identifierade och som det arbetas med. Bl a så pekas 
kommunens DigidelCenter ut som ett gott exempel på tillgänglighet i den 
digitala världen. I budget 2023 har beslutats att stärka Digidel med en digital 
vägledare. I dag är funktionen projektfinansierad. Kulturenhetens medarbetare 
deltar på olika sätt i de grupper som samordnas av kommunstyrelsesektorn 
kring utveckling av webb, sociala kanaler, uppföljning av svarstider på e-post m 
m.   

Bilagor  
03 Missiv, granskningsrapport, beslut KS 

Delges 
Kommunfullmäktige 

 
 
 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kulturnämnden 2022-09-15 7 (17) 

Kn § 63 Remiss, motion om konstväggar 
KN2022/0041 

Beslut 
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till fritidsutskottet att 
undersöka möjlighet till samverkan med skateföreningen för uppförande av en 
konstvägg i samband med att skateparken byggs i Säter. 

______ 

Ärendebeskrivning 
Lena Stigsdotter (V) har inkommit med en motion till Fullmäktige om att 
Säters kommun ska ordna konstväggar öppna för alla. Konstväggarna ska 
finnas på lämpliga platser i kommunens centralorter.  

Bakgrund 
Öppen konstvägg, graffitivägg, laglig vägg eller målarvägg är några av de 
benämningar som finns i många kommuner. Syftet är att, i ordnad form och på 
anvisade platser, låta människor uttrycka sig kreativt. Oftast är det ungdomar 
som använder väggarna och inte helt ovanligt är att platsen finns i anknytning 
till en skatepark.  

Att erbjuda en öppen vägg för att låta människor ta plats och vara delaktiga i 
utformningen av det offentliga rummet är positivt. Det skapar liv och rörelse 
och bidrar till en attraktiv fritid, kanske främst för unga. Samtidigt så ställs krav 
på tillsyn och skötsel, inte bara av väggen utan även av området runt omkring. 
Flera kommuner har formulerat ordningsregler för att säkerställa en trevlig 
mötesplats. 

Exempel på några ordningsregler:  

• Måla inte på annat än väggarna. 
• Måla inget som är kränkande eller olagligt. 
• Släng skräp, burkar och annat i avsedda kärl. 
• Visa hänsyn till alla som är här samt till de boende i närområdet. 

Placering  
Motionären ger som exempel gångtunnlar som lämpliga väggar. Det är dock 
inte att rekommendera. Just tunnlar uppfattas av många som otrygga miljöer. 
Sakkunskap bör få stort inflytande över hur man skapar en trygghetskänsla i 
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tunnlar. Tanken med en konstvägg är att både politiken och tjänstemän på en 
armslängds avstånd släpper de konstnärliga uttrycken fria.  

Den ömtåliga kulturmiljön i Säters innerstad bör också beaktas i placeringen av 
en konstvägg.  

I samband med förändringen av Gruvplan har bygglov sökts för en skatepark 
och det vore också en utmärkt plats för en konstvägg.  

Eftersom vi inte vet hur intresset för en konstvägg tas emot i Säter eller vilka 
kostnader i form av skötsel och tillsyn föreslår vi att det initialt skapas en vägg 
av enkel konstruktion på försök. Faller försöket väl ut kan det mycket väl 
skapas på fler ställen i kommunen i hållbara konstruktioner t ex betong.. 

Konsekvensbeskrivning  
En konstvägg kommer säkerligen uppskattas av många, men den kan också 
uppfattas som klotter. (Klotter definieras som olovligt målande på annans 
egendom och är skadegörelse.) Det finns också en fara för att symboler och 
budskap som inte är förenligt med vår värdegrund sprids. Men om tillsyn 
fungerar kommer en konstvägg vara en viktig del av en attraktiv och positiv 
mötesplats  

Finansiering 
En enkel konstruktion av en försökstavla kan finansieras gemensamt av 
Kulturnämnden och Kommunstyrelsen (Fritidsutskottet) 

Kostnader för tillsyn och skötsel över tid 

Bilaga 
04 Motion 
04 Beslut KS Au 
 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Fritidsutskottet 
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Kn § 64 Årsredovisning Åsgårdarna 2021 
KN2022/0042 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

______ 

Ärendebeskrivning 
Säters hembygdsförening Åsgårdarna har inkommit med en ekonomisk 
redovisning av verksamhetsår 2021.  
 
 
Totala intäkter   292 188 kronor  
Totala kostnader -234 690 kronor  
Resultat     57 498 kronor  

 

Bilagor 
05 Årsredovisning 2021 
05 Ordföranden har ordet 
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Kn § 65 Rapporter 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

• Kulturmiljöprogrammet 
• Beviljat bidrag för Stärkta bibliotek 
• Uppsägning hyresavtal biblioteket 
• Yxbladet i rondellen 
• Konsekvensbedömning sociala medier biblioteken 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kulturnämnden 2022-09-15 11 (17) 

Kn § 66 Delgivning 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen. 

 ______  

• Beslut KF under våren, nya styrande dokument  

• Beslut KS2022/0144, budget 2023-2025 

• Beslut SBN2022/0005, Vägnamn mellanåsen 

• Beslut KS2022/0230, fyllnadsval efter Lars Wikström 

• Beslut Länsstyrelsen, Anmälan om vattenverksamhet, schaktning för 
restaurering av Grängshammars engelska park.  

• Avtal med drift Engelska parken 

 

 

Bilagor 
06 Nya styrande dokument 
07 Budget 2023-2025 
08 Vägnamn mellanåsen 
09 Fyllnadsval efter Lars W 
10 Beslut Länsstyrelsen 
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Kn § 67 Budgetuppföljning maj-augusti 2022 
KN2022/0021 

Beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen 
 
 ______ 

Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning till och med augusti månad presenteras. Kulturnämnden 
räknar med nollprognos. 
 
 
Bilaga  
Budgetuppföljning KN maj-augusti (kommer till mötet) 
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Kn § 68 Arbetsmiljö och personalfrågor 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen. 

 

• Tove tillsvidareanställs från den 1/9 2022 

• Viktoria tillsvidareanställs från den 1/1 2023 
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Kn § 69 Kurser och inbjudningar 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att de som vill åka anmäler sig till nämndsekreteraren. 

______ 

• Ahlbäckdagarna 1-2 oktober 
 

 

Bilagor 
12 Ahlbäckdagarna 
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Kn § 70 Information, Kulturnämndens ärendelista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 

______ 

Ärendebeskrivning 
Kulturenheten har gått igenom kulturnämndens ärendelista inför 
sammanträdet.  
 
 

Bilaga 
13 Ärendelista 
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Kn § 71 Redovisning delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 

______ 

 

Delegering från kulturchef; 

Beviljade bidragsansökningar  

Midsommarfirande i Säterdalen DnrKn2022/0038 
2500 kr 

Silvbergs fritidsförening, berättarkväll. DnrKn2022/0036 
900 kr 

Lilla midsommar på Åsgårdarna DnrKn2022/0033 
4000 kr 

Säterdalensfotografiska förening DnrKn2022/0034 
5000 kr 

Anstahyttans bystugeförening, berättarkväll. DnrKn2022/0035 
1500 kr 
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Kn § 72 Kulturinslag 
 

Lennart Götesson läser en dikt ”en dag om året” av Stig Dagerman. 
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