
 
 

Protokoll Datum Sida 
Kulturnämnden 2023-03-09 1 (19) 

Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2023-03-09 

Innehållsförteckning 
Kn § 18 Verksamhetsinformation .................................................................... 4 

Kn § 19 Information, Övrig fråga, väcka ärende ............................................ 5 

Kn § 20 Information, fribiljetter till kulturarrangemang ................................. 6 

Kn § 21  Uppföljning och analys internkontrollplan 2022 .............................. 7 

Kn § 22  Internkontrollplan 2023 ....................................................................... 8 

Kn § 23  Remiss, Nytt vägnamn/adress på bostadsområdet i pågående 
Detaljplan för Präst Källa .................................................................... 9 

Kn § 24  Remiss, Nytt namn på väg i Stora Skedvi Kyrkby ......................... 10 

Kn § 25  Rapporter/information ...................................................................... 11 

Kn § 26  Delgivning .......................................................................................... 12 

Kn § 27  Ekonomi och budgetuppföljning ..................................................... 13 

Kn § 28  Arbetsmiljö och personalfrågor ....................................................... 14 

Kn § 29  Kurser och inbjudningar .................................................................. 15 

Kn § 30  Kulturnämndens ärendelista ............................................................ 16 

Kn § 31  Redovisning delegationsbeslut ....................................................... 17 

Kn § 32  Kulturinslag ....................................................................................... 18 

Kn § 33 Besök på Gustafs bibliotek .............................................................. 19 
 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kulturnämnden 2023-03-09 2 (19) 

Plats och tid: Gustafs församlingshem kl 13.00-15.00       
Efter mötet besök på biblioteket i Gustafs. 

Beslutande: Lennart Götesson (S) ordförande 
Kristina Hult (C) 
Peter Engman (M) 
Nils-Erik Unnerud (S) ersätter Therese Lundell 
(S) 
Gunilla Risberg (MP) ersätter Lena Stigsdotter 
(V) 
Daniel Ericgörs (KD) 
Barbro Johansson (KD) ersätter Hans-Otto 
Jönsson (L) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Ingrid Stenberg Lundin (C) 
 

Övriga deltagare: Anette Kotilainen, kulturchef 
Eva-Lena Stenberg, nämndsekreterare 
Ulrika Hedin, bibliotekarie Gustafs bibliotek §33 

Utses att justera: Peter Engman 

Justeringens plats och tid: Direktjustering 

Paragrafer: §§18-33 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Eva-Lena Stenberg  Lennart Götesson 

Justerande    

   

Peter Engman   

 

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

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-03-09 
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Datum för anslags uppsättande: 2023-03-10 

Datum för anslags nedtagande:  2023-03-31 

Förvaringsplats för protokollet: Kulturenheten 
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Kn § 18 Verksamhetsinformation 
 

Beslut 
Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna 

______ 

 

• Nya bibliotekssamarbetet Dalabiblioteken 
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Kn § 19 Information, Övrig fråga, väcka ärende 
 
Beslut 
Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna 

______ 

 

• Övrig fråga ska mailas till nämndsekreterare en vecka innan nämndmöte, 
berör frågan nämndens verksamhetsområde skickas frågan vidare till 
berörd handläggare och svar skickas till frågeställare. 
 

• Ett ärende kan väckas på sittande möte av ledamot 4 kap 19§ men kan 
också mailas till nämndsekreterare innan mötet, det är ordförande som 
avgör om ärendet ska tas upp på dagordningen, nämnden kan även besluta 
att låta enheten undersöka konsekvenserna av förslaget och att ärendet lyfts 
till nästkommande möte. 
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Kn § 20 Information, fribiljetter till kulturarrangemang 
 
 

Beslut 
Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna 
 
______ 

 

Beslut taget Kn2019-04-11  
Kulturnämnden beslutar att anta den nya policyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Ny policy fribiljetter; 
Kulturförvaltningen arrangerar ett antal kulturarrangemang varje år i egen regi 
eller i samarrangemang med andra. Större arrangemang t.ex. en konsert i 
kyrkan med många platser har större möjlighet att ekonomiskt bära sig medan 
ett mindre arrangemang med färre publikplatser är mera beroende av 
intäkterna för alla platser. 
 
Alla kulturnämndens ledamöter är välkomna att hjälpa till vid arrangemangen 
med att sälja biljetter, dela ut blommor, eller att fungera som publikvärdar. 
Kulturnämndens samtliga ledamöter har rätt till fribiljetter till alla 
föreställningar som förvaltningen arrangerar med mera än 100 publikplatser.  
 
Vid föreställningar med färre publikplatser erhålles fribiljetter bara för dem 
som ställer upp frivilligt vid arrangemanget, ex att riva biljetter. Detta gäller 
endast vid de arrangemang som kommunen står för. Fribiljetter ges inte vid 
föreningars eller andra kulturaktörers arrangemang. Fribiljetter bokas via 
ansvarig kultursekreterare genom e-post. 
 
Bokning av ordinarie biljetter ansvarar ledamöterna själva för. 
Kulturförvaltningen har vid vissa egna kulturarrangemang behov av att bjuda 
in externa gäster för att främja den egna utvecklingen av verksamheten. Beslut 
om detta skall tas av kulturchef eller ansvarig kultursekreterare. 
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Kn § 21  Uppföljning och analys internkontrollplan 
2022 
KN2022/0010 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna redovisning avseende uppföljning och 
analys av internkontrollplan 2022. 
 
______ 

 

Ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av Kulturnämndens 
verksamhet. Andra delar som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga  
rutiner samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att hela tiden 
arbeta för att lära av sina misstag och skapa en lärande organisation. Även en 
bra dialog mellan enheten, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med flera är 
en viktig grund för en bra internkontroll.   
 

Bilaga 
Uppföljning och analys av internkontroll 2022  

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kn § 22  Internkontrollplan 2023 
KN2023/0007 

Beslut 
Kulturnämnden fastställer förslag till internkontrollplan 2023 för 
kulturenheten. 
 
______ 

 

Ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av kulturenhetens 
verksamhet.  Även en bra dialog mellan enheten, nämnd, revisorer och 
kommunstyrelse med flera är en viktig grund för en bra internkontroll. 
Arbetet för att få internkontrollen att bli en naturlig del av verksamheten 
fortsätter 2023. 
 
Följande punkter ska ingå i samtliga sektorers internkontrollplaner för 2023: 

- Upphandling/inköp 
- Inköp av varor och tjänster 
- Betalningsdag, att faktura betalas på rätt dag 
- Systematiskt arbetsmiljöarbete 

För kulturnämndens del utgår punkten om systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Personalen hör till kommunstyrelsesektorns ansvarsområde och är inte relevant 
för kulturnämndens del. 

 

Bilaga 
Internkontrollplan 2023  

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kn § 23  Remiss, Nytt vägnamn/adress på 
bostadsområdet i pågående Detaljplan för Präst Källa 
KN2023/0009 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar föreslå namnet Präst Källa som adressnamn till 
bostadsområdet. 

______ 

 
  

SBN au Beslut SBN2023/0016 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till 
kulturnämnden för att utreda om Präst Källa är ett lämpligt adressnamn eller i 
annat fall föreslå ett passande vägnamn/adressnamn.  

Ärendebeskrivning  
Detaljplan för Präst Källa var ute på granskning i december och kan vinna laga 
kraft under 2023. Det planerade nya bostadsområdet behöver ett adressnamn.  

Präst Källa har använt som arbetsnamn för projektet och området där 
detaljplaneområdet ligger (se bilaga 1) och därför vill vi utreda om det är ett 
namn som även kan användas som adress.  

 

Bilaga 
Karta 

 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kn § 24  Remiss, Nytt namn på väg i Stora Skedvi 
Kyrkby 
KN2023/0008 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att uppdra till kulturchefen att kontakta Leif Olofsson 
för att få förslag på vägnamn i Stora Skedvi Kyrkby 

______ 

 

 
SBN au Beslut SBN2023/0015  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till 
kulturnämnden för inhämtande av namnförslag. Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott betonar vikten av att få en stark koppling till det kulturhistoriska 
sammanhanget som platsen är en del av i Stora Skedvi.  

 

Ärendebeskrivning  
Ett nytt bostadsområde med flerbostadshus/radhus planeras i Stora Skedvi 
nära skolan. Passande möjliga adresser saknas och därför önskas ett nytt 
gatunamn på den aktuella platsen (se bilaga 1). Vägnamnet får gärna innehålla 
namnet ”stigen” eller ”gränd” för att koppla till platsen och den lokala 
karaktären i området.  

 

Bilaga 
Karta 

 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kn § 25  Rapporter/information 
 

• Engelska parken i Grängshammar  
• Kulturmiljöprogrammet 
• Åsgårdarna 
• Folkets Hus 
• Konstutskottet 
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Kn § 26  Delgivning 
 
• Beslut 

Kulturnämnden lägger informationen till handlingarna 
 
______ 

 

• Ett Dalarna fritt från våld, Kf §93 2023-02-23 
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Kn § 27  Ekonomi och budgetuppföljning 
 

Ingen budgetuppföljning 
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Kn § 28  Arbetsmiljö och personalfrågor 
 

• Den 24 april kommer skyddsronder att genomföras på Säters bibliotek 
samt på filialerna och konstförrådet på Skönvik. 
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Kn § 29  Kurser och inbjudningar 
 

• Rapport från dialogsamtal Region Dalarna 
• Kulturnämnden inbjuds till Engelska parken i Grängshammar den 15 juni 

efter nämndmötet för en rundvandring där Gunnar Dicander berättar om 
parken. 
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Kn § 30  Kulturnämndens ärendelista 
 

Beslut  
Kulturnämnden beslutar tacka för informationen 
  
______  
 
 
Ärendebeskrivning  
Kulturenheten har gått igenom kulturnämndens ärendelista inför 
sammanträdet.  
 

Bilaga  
Ärendelista  
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Kn § 31  Redovisning delegationsbeslut 
 

 

Delegering från kulturchef  
 
Beviljad bidragsansökan 
Säters spelmanslag, midsommarfirande Säterdalen 2022  
(sent inkommen ansökan)   DnrKn2022/0061 
     3500 kr 
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Kn § 32  Kulturinslag 
 
Peter Engman visar ett fotografi från finnmarken i Grangärde och berättar om 
finnmarken i trakterna. 
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Kn § 33  Besök på Gustafs bibliotek 
 
Kulturnämnden besöker filialbiblioteket i Gustafs och får en visning av 
bibliotekarie Ulrika Hedin, hon berättar också om verksamheten i biblioteket. 
Kulturnämnden tackar för besöket. 
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