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Plats och tid: Fullmäktigesalen kl 13.00-15.10  

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) 
Lena Stigsdotter (V) 

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

Utses att justera: Ingeborg Björnbom 

Paragrafer:     §§73-91                                   

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Eva-Lena Stenberg  Lennart Götesson 

Justerande    

   

Ingeborg Björnbom   

 

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

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-10-27 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-28 

Datum för anslags nedtagande:  2022-11-18 

Förvaringsplats för protokollet: Kulturenheten 
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KN § 73 Kulturpris 2022 
KN2022/0047 

Beslut 
Kulturnämnden utser Johanna Hästö och Jörgen Jansson som mottagare av 
Säters kulturpris 2022. Priset dubbleras år 2022. 
______  

Ärendebeskrivning 
Kulturpriset i Säters kommun delas årligen ut till enskild person eller förening 
med anknytning till Säter, som bidragit till att utveckla kommunens kulturliv. 
Priset kan erhållas för förtjänstfullt bedrivande av verksamhet inom musik, 
teater, bildskapande, författarskap eller verksamhet som främjar läsning, 
lokalhistoria eller museiverksamhet m.m. 
Kulturnämnden utser pristagare bland förslag som kommit in från allmänheten 
eller från förslag som kommit in tidigare år. Priset kan bara utdelas en gång till 
samma person för samma insats. Sista förslagsdagen var den 7 oktober. 
 
Beslut tas på kulturnämndens sammanträde den 27 oktober. Val av 
kulturpristagare kommer att offentliggöras den 27 oktober via media. 
Utdelning av priset sker på kommunfullmäktiges sista möte för året den 15 
december 2022. 

Bakgrund 
Nytt reglemente för kulturpris och ungdomskulturstipendium antogs KN § 18 
2021-03-18  

Beslutsunderlag 
Sammanställning över årets förslag till kulturpristagare med motivering och 
bakgrundsinformation. Komplettering med urval av förra årets förslag. Statistik 
på kategorier för kulturpristagare. Mottagare i kronologisk ordning sedan 1976. 

Delges 
Kommunstyrelsen  
Kommunikationschefen  
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KN § 74 Ungdomskulturstipendie 2022 
KN2022/0048 

Beslut 
Kulturnämnden utser Agnes Fernvik som mottagare av 
ungdomskulturstipendium 2022.  
______ 
 
Ärendebeskrivning 
 
Säters kommuns ungdomskulturstipendium delas ut till unga, lovande 
kulturutövare för att uppmuntra till fortsatt kulturell utövning. Mottagare av 
stipendiet är unga kulturutövare 16 t.o.m. 26 år med personlig anknytning till 
Säters kommun. Mottagaren kan vara en enstaka person, eller en väl 
sammanhållen grupp av personer, som får stipendiet för gemensam kulturell 
insats. Ungdomskulturstipendiet ska sökas av kulturutövaren själv. Ansökan 
ska innehålla en beskrivning av kulturutövarens konstnärliga ambitioner och 
framtidsplaner inom området. Kulturnämnden utser stipendiaten. Ansökan 
sker under oktober månad och stipendiet delas företrädesvis ut vid 
kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.  

Sista ansökningsdag för ungdomskulturstipendiet var den 7 oktober. Beslut om 
vem som ska tilldelas stipendiet tas på kulturnämndens möte den 27 oktober. 
Val av stipendiat kommer att offentliggöras den 27 oktober via media. 
Utdelning av stipendiet sker på kommunfullmäktiges sista möte för året den 15 
december 2022. Stipendiebeloppet är 10 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Ansökningar med bilagor och länkar 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommunikationschef 
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KN § 75 Remiss, kommunfullmäktigesalen 
KN2022/0055 

Beslut 
Kulturnämnden är tveksam till avskärmning med glasvägg, men vill ändå 
understryka behovet av ny ventilation och ljuddämpande åtgärder, samt 
fungerande ljudslinga. Rummets karaktär bör bevaras i originalskick.  

 
______ 

 

SBN2022/0383  

SBN au Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar remittera utredningen för 
yttrande till samtliga nämnder i Säters kommun.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktigesalen är ett karaktäristiskt rum som inrymmer mycket av 
Säters historia. Som sammanträdesrum har salen dock vissa brister och är i 
behov av flertalet åtgärder. Det finns ett stort behov av ett modernt och 
funktionellt sammanträdesrum i Rådhuset. Det finns två framarbetade förslag 
som redovisas i utredningen som gjorts av Wåhlin arkitekter. Eftersom 
kommunfullmäktigesalen nyttjas av stora delar av förvaltningen och dess 
verksamheter vill samhällsbyggnadsnämnden inhämta yttrande från alla 
nämnder för att på bästa sätt ta hänsyn till eventuella synpunkter och 
kommentarer kring utredningen.  

Bakgrund  
På uppdrag av ordförande har fastighetsenheten genom ramavtal begärt en 
utredning för att utreda möjligheten att renovera samt tänkbara förbättringar 
av kommunfullmäktigesalen i rådhuset.  

Bilaga  
Utredning Kommunfullmäktigesalen Wåhlin arkitekter  

Delges  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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KN § 76 Uppföljning redovisning Folkets Hus 2021 
KN2022/0029 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna 
______ 

Bakgrund  
Vid Kulturnämndens sammanträde 2022-06-02 beslöt nämnden att inte 
godkänna Folkets hus årsredovisning 2021 då det fanns oklarheter i 
redovisningen. Folkets hus har nu inkommit med ny redovisning där 
resultaträkning överensstämmer med årsredovisningen. 

Bilaga 
Resultatrapport 2021 

Delges  
Folkets Hus 
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KN § 77 Information redovisning Folkets Hus  
2022-01-01-2022-08-31 
KN2022/0029 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
______ 

Ärendebeskrivning 
Föreningen ska senast den 30 september lämna uppgifter om det ekonomiska 
utfallet samt verksamhetsredovisning tom 30 augusti innevarande år. 

 

Bilagor 
Ekonomisk rapport jan-aug 2022 
Verksamhetsredovisning 2022 

Delges 
Folkets Hus 
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KN § 78 Sammanställning och uppföljning avtal 2022 
KN2022/0050 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
______ 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Anette Kotilainen redovisar kulturnämndens pågående avtal 
och avtalstider. 

Bakgrund 
Kanslienheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att 
genomföra en översyn av ingångna avtal samt upprätta en rutin för årlig 
bevakning. 
Kommunstyrelsen beslutade i 203 §, 2013-12-03 enligt följande: 
1. Direktiv ges till kommunledningskontoret att två gånger per år rapportera till 
kommunstyrelsen om avtalstider och uppsägningstider för avtal som är av vikt 
och dignitet för politiska beslut. 
2. Endast skriftliga avtal ingås. 
3. De eventuella muntliga avtal som finns avslutas senast 1 januari 2015 och 
förnyas om det krävs för verksamheten med skriftliga avtal. 
4. Rekommendera övriga nämnder att ge direktiv till respektive förvaltning att 
rapportera till nämnd enligt punkt 1. 
5. Rekommendera övriga nämnder att ge direktiv till respektive förvaltning 
enligt punkt 2 och 3. 
6. Rekommendera övriga nämnder att ge direktiv till respektive förvaltning att 
rapportera/hänskjuta till kommunstyrelsen om avtal som kan vara av vikt och 
dignitet för kommunstyrelsen. 
 
 
Bilaga 
Lista avtal 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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KN § 79 Registerförteckning från systemet GDPR Hero 
KN2022/0051 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
______ 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen redovisas arbetet med att 
upprätta och administrera register över de behandlingar av personuppgifter 
som utförs i Kulturnämndens verksamheter. Kategorier av personer som 
berörs, benämns i registret. För att hålla ordning och lätt kunna ta fram 
rapporter till de registrerade samt registerutdrag till personuppgiftsansvarig och 
till tillsynsmyndigheten använder sig Säters kommun av IT-systemet GDPR 
Hero. I registret beskrivs vilka personuppgifter som hanteras, vilken lag som 
ger oss rätt att hantera personuppgifterna, hur länge behandlingen ska pågå, 
vilka som har åtkomst till uppgifterna. 

Bakgrund 

Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig 
(dvs. varje nämnd och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av 
personuppgifter som utförs. Det här innebär att varje förvaltning/enhet under 
den nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig ska ha en aktuell och 
gällande förteckning över samtliga behandlingar som sker i dess verksamhet. 
Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska vara tillgänglig i elektroniskt 
format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för 
tillsynsmyndigheten. 
 

Bilaga 
Rapport 
 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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KN § 80 Redovisning föreningen biljettkassan/Säters 
biograf- och TV- museum 2022-01-01-2022-08-31 
KN2022/0052 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 
______ 

Ärendebeskrivning 
Redovisning Föreningen Biljettkassan/Säters biograf- och TV Museum 

2022-01-01--2022-08-31 

Ekonomi 

Inkomster 

Bidrag 300 000 

Intäkter 31 418 

Totalt 331 418 

Utgifter 

Lön inkl soc avg 164 537 

Förbrukningsmtrl 36 817 

Marknadsföring 11 117 

Transporter 5 124 

Telefon/bredband 6 704 

Filmhyra 4 214 

Medlemsavgift 550 

Bank avg 1 250 

Totalt 230 313 

Beträffande besökare se bilaga. 

Bilaga 
Verksamhetsberättelse 
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KN § 81 Delårsbokslut augusti 2022 
KN2022/0053 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.   
______ 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden prognostiserar nollresultat vid årsskiftet. Vi planerar att 
använda extrapersonal för att kunna genomföra planerad verksamhet.  
 

Bilaga 
Budgetuppföljning jan-augusti 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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KN § 82 Reviderad budget 2023 
KN2022/0054 

Beslut 
Kulturnämnden fastställer tidigare äskanden till budget 2023.  

Ärendebeskrivning 
Enligt budgetprocessen hanteras reviderad budget under hösten och ger 
nämnderna möjlighet att justera sina äskanden. 

 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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KN § 83 Rapporter 

 
Beslut 
Kulturnämnden tackar för informationen 

 

• Kulturmiljöprogram 
• Engelska Parken 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kulturnämnden 2022-10-27 14 (21) 

KN § 84 Delgivning 
 
Inga delgivningar att rapportera 

______ 
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KN § 85 Budgetuppföljning jan-sept 2022 
KN2022/0021 

Beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen 
______ 

Ärendebeskrivning 
Budgetuppföljning till och med september månad presenteras. Kulturnämnden 
räknar med nollprognos. 
 

Bilaga 
Budgetuppföljning jan-sept 
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KN § 86 Arbetsmiljö och personalfrågor 
 

• Rekrytering vikarie 
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KN § 87 Kurser och inbjudningar 
 

Beslut 
Kulturnämnden tackar Ingrid Stenberg Lundin och Lena Stigsdotter för 
informationen. 

• Information från Ahlbäcksdagarna 
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KN § 88 Information, Kulturnämndens ärendelista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kulturenheten har gått igenom kulturnämndens ärendelista inför sammanträdet. 

 

Bilaga 
Ärendelista 
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KN § 89 Redovisning delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 

______ 

 

Delegering från kulturchef; 

Beviljade bidragsansökningar  

SPF seniorerna för arrangemang av författare DnrKn2022/0044 

3300 kr 

EDE-film    DnrKn2022/0045 

    7500 kr 

 

Konstinköp: 
     Dnr:KN2022/0039 
   
Konstnär; Lou Lou dÁki 
Foto, Sandra och Lilje   3000 kr 
Foto, Paola och Zion   3000 kr 
 
Konstnär; Inger Ståbi 
Callografi, Paradisets tårar   4000 kr 
Olja, Träden    5000 kr 
Tryck, Jazz    5000 kr 
 
Konstnär; Magdalena Hellström Zimmerman 
Träsnitt, Äppelgren 1   4000 kr 
Träsnitt, Äppelgren 2   4000 kr 
Träsnitt, Äppelgren 3   4000 kr 
Blandteknik, Hommage á Horst Janssen  12000 kr 
Tryck, Hokusai 1 (serie)   3000 kr 
 
Konstnär; Viola Grönqvist 
Akvarell, Skål    700 kr 
Akvarell, Fantasihus   700 kr 
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KN § 90 Övriga frågor 

• En offert har inkommit gällande Yxrondellen, den kom in för sent för att komma 
med som äskande i reviderad budget 2023. Kulturchefen får i uppdrag att kontakta 
konstnären för att se om en tillfällig renovering kan ske av det befintliga 
konstverket under 2022.

• Nils-Erik Unnerud nämner dom kungliga ristningar på Bispbergs klack, han 
påpekar att ristningarna behöver underhållas (förgyllas), kulturchefen får i uppdrag 
att undersöka möjligheter till underhåll.
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KN § 91 Kulturinslag 
 
Lisbeth Ander läser om Wilhelmina von Hallwyl. 
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