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Plats och tid: Kulturhörnan kl 13.00-15.00 

Beslutande: Lennart Götesson (S) ordförande 
Kristina Hult (C) 
Peter Engman (M) 
Therese Lundell (S) 
Lena Stigsdotter (V) 
Daniel Ericgörs (KD) 
Hans-Otto Jönsson (L) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Lena Romlin (S) 
Nils-Erik Unnerud (S) 
Ingrid Stenberg Lundin (C) 
Gunilla Risberg (MP) 
Barbro Johansson (KD) 
 

Övriga deltagare: Anette Kotilainen, kulturchef 
Eva-Lena Stenberg, nämndsekreterare 
Emma Söderlund, redovisningsekonom § 9 

Utses att justera: Kristina Hult 

Justeringens plats och tid: Kulturhörnan 

Paragrafer:  §§1 - 16 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Eva-Lena Stenberg  Lennart Götesson 

Justerande    

   

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

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-02-01 

Datum för anslags uppsättande: 2023-02-01 

Datum för anslags nedtagande:  2023-02-23 

Förvaringsplats för protokollet: Kulturenheten 
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Kn § 1 Presentation av Kulturnämnden 2023-2026 
KN2023/0001 

Beslut 
Kulturnämnden tackar för presentationen. 

______ 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Lennart Götesson hälsar vice ordförande, 2:e vice ordförande, 
ledamöter och ersättare välkommen till den nya nämnden. Ledamöter och 
ersättare presenterar sig. Kulturchef Anette Kotilainen och nämndsekreterare 
Eva-Lena Stenberg presenterar sig också inför nya nämnden. 
 
 
Bilagor, 
KF beslut Kn 
KF beslut ersättarnas tjänstgöringsordning 
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Kn § 2 Information, ny som politiker 
 
Nämndsekreteraren informerar via bildspel 

 

Bilaga 
bildspel pdf 
justeringsordning 2023 
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Kn § 3 Kulturnämndens beredning av ärenden, 
presidium 
KN2023/0001 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att ärendena skall beredas av ett presidium ca 2 
veckor innan nämndmötet. 
 
______ 

Ärendebeskrivning 
Presidiet bereder ärenden inför det kommande nämndmötet. Presidiet består 
av ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande, som har utsetts av 
kommunfullmäktige den 2022-12-15. Med på beredningen är föredragande 
kulturchef och nämndsekreteraren. Kallelse till presidiet skickas ut 3 dagar 
innan mötet äger rum. 
 
 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kn § 4 Val av en ledamot och en ersättare till 
tillgänglighetsrådet 
KN2023/0001 

Beslut 
Kulturnämnden utser Kristina Hult som ledamot och Lena Stigsdotter som 
ersättare i tillgänglighetsrådet. 
 
______ 
 
 

Ärendebeskrivning 
Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och företrädare för de föreningar och riksförbund för olika 
funktionsnedsättningar inom kommunen. 
 
Rådet ska arbeta för att ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den 
kommunala verksamheten och ge förslag till åtgärder som ökar tillgängligheten.  
Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de företrädare för de 
föreningar och riksförbund för olika funktionsnedsättningar i ett tidigt skede 
av beredningsprocessen samt få deras synpunkter i ärenden som berör 
tillgänglighet. 
 
 

Delges 
Kommunstyrelsen 
SBN 
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Kn § 5 Val av konstutskott 
KN2023/0001 

Beslut 
Kulturnämnden uppdrar till kulturchefen att se över arbetsformen för inköp av 
konst, ärendet hänskjuts till nästa sammanträde den 9 mars. 

______ 
 

Ärendebeskrivning 
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 i samråd med kulturchefen. 

 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kn § 6 Information, Kalendarium 2023 
KN2022/0043 

Information 
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 ca två veckor innan 
kulturnämndssammanträdena klockan 13.00. 

 
Justeringen av protokollet sker på tisdagen efter nämndssammanträdet klockan 
11.00 på nämndsekreterarens kontor om inte direktjustering sker. 
 
 
 
Bilaga 
Kalendarium 2023 
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Kn § 7 Delegationsordning 2023 
KN2023/0002 

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 ska vara aktuell. 
 
 
Bilaga 
Delegationsordning 2023 
 
 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kn § 8 Beslutsattestanter 2023 
KN2023/0003 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna förteckningen över beslutsattestanter 2023. 

______ 

Ärendebeskrivning 
Aktuell förteckning över beslutsattestanter ska finnas. 
Kulturchef Anette Kotilainen presenterar förteckning över beslutsattestanter 
2023. 
 

Bilaga 
Beslutsattestanter 2023 

 

Delges 
Ekonomikontoret 
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Kn § 9 Detaljbudget 2023  
KN2022/0022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta föreslagen detaljbudget. 

______ 
 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämndens ram för driftbudget 2023 är 17 810 t kronor. Föreslagen ram 
för 2023 års budget har anpassats utifrån den generella ramsänkning om 1% 
som beslutades av Fullmäktige 15 december.  
 
För att komma ner i ram har ersättningen till Biografmuseet sänkts med 50 t 
Kr till 400 t Kr, och ersättningen till studieförbunden har sänkts med 50 t Kr 
till 400 t Kr. Det finns också en ökning av intäkter i budgeten med 100 t Kr. 
 
I budgeten finns också ökad personalkostnad för digital vägledare. 
 
Säters kommun gör också en generell omfördelning av IT-kostnader samt 
pensionskostnader som lyfts in i budgeten. 
 
Utbetalningar av bidrag till Folkets hus, TV – biografmuseet och Åsgårdarna  
periodiseras.  
 
 
Bilaga 
Detaljbudget 2023  
 
 

Delges 
Ekonomikontoret 
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Kn § 10 Granskning av kommunens 
informationssäkerhet 
KN2023/0004 

Beslut 
Kulturnämnden har inget att erinra eller tillföra revisionens rapport. 
Kulturnämnden beslutar att uppdra till kulturchefen att bevaka ärendet och 
säkerställa att rutiner och kompetens finns, utifrån de övergripande rutiner som 
lämpligen fastställs av kommunstyrelsen. 

______ 
 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av Säters kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att 
genomföra en granskning av styrelsen och nämndernas rutiner för sitt 
informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.  

Granskningens syfte är att bedöma om styrelser och nämnder har en tillräcklig 
intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och 
systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen. Vår 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte har en tillräcklig intern styrning och 
kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med 
informationssäkerheten i kommunen.  
Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över bifogad 
revisionsrapport från kommunstyrelsen och samtliga nämnder senast den 9 
februari 2023. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom 
 

Bilagor 
Missiv 
Rapport KPMG 
 

Delges 
Fullmäktige  
revisorerna 
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Kn § 11 Delgivning 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen. 

 ______  

• Beslut SBN2022/0452, Medborgarförslag minnespark Skönviksområdet 
”Fasta paviljongen”. 

• Beslut KS2022/0418, Regionalt serviceprogram Dalarna 2022-2030 

Bilagor 
Konceptskiss 
beslut sbn 
beslut ks 
regionala serviceprogrammet 2022-2030 
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Kn § 12 Verksamhetsinformation 
 

• Kulturmiljöprogrammet 

• Konstverket i rondellen (yxan) 

• Folkets Hus 
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Kn § 13 Extra insatt nämndmöte den 23/2 2023 
KN2023/0001 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar om ett extra nämndmöte den 23/2 2023. 

______ 
 

Ärendebeskrivning 
Årsbokslut och kommentarer 2022 kommer inte hinna granskas av revisionen 
innan den 1/2 2023 därför sätts ett extra möte in den 23/2 kl 13.00 via teams, 
för att nämnden ska kunna godkänna redovisningen efter revisionens 
godkännande. 

 

Delges 
Ekonomikontoret 
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Kn § 14 Kurser och inbjudningar 
 

• Regional kulturdialog 17 februari för kulturchef, ordförande och 2:e vice 
ordförande. En inbjudan med anmälningslänk har skickats till berörda, för 
egen anmälan. 
 
 
 
 
Bilaga 
Info 17/2 
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Kn § 15 Övriga ärenden 
 

• Nils-Erik Unnerud, ställer frågan om hur regionen tänker med 
mentalvårdsmuseet. 

• Hans-Otto Jönsson, frågar om hur konsten kan komma ut till ex bystugor 
eller vandringsutställningar. 

• Lena Stigsdotter, undrar vem som bestämmer vilka tidskrifter det ska 
finnas i tidningshörnan. 
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Kn § 16 Kulturinslag 
 

Kristina Hult berättar om Tomtebogruvan i Stora Skedvi. 
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