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§ 26 Dnr 2022/00004  

Budgetuppföljning 2022 

Kulturnämndens beslut 
Budgetuppföljningen godkänns.                         

Ärendebeskrivning 
Maj 

Kulturen Periodbud. Utfall Avvikelse 
Budget 

helår 
Prognos 

helår Avvikelse 
Intäkt -903 -720 -183 -2 167 -2 167 0 
Personalkostn. 2 915 2 823 93 6 996 6 996 0 
Kostnad 2 609 2 053 556 6 262 6 262 0 
Netto 4 621 4 155 466 11 091 11 091 0 

 
Ekonomisk analys: 

Utfallet tom maj visar ett överskott med 466 tkr.  

Intäkter visar en avvikelse med 183 tkr för perioden. Merparten har med 
AMS bidrag som släpar en månad. Det är svårt att prognosticera intäkter för 
året gällande sommarens aktiviteter i Meken och kommunens kulturmiljöer 
men i dagsläget utgår verksamheten från att budget hålls för året. 

Personalkostnaden visar en avvikelse för perioden 93 tkr vilket beror på 
ackumulerad budget för semesterersättning som ännu ej betalats ut. 
Prognosen för helår är att personalkostnader håller budget. 

Övriga kostnader visar ett överskott för perioden med 556 tkr. Det är tidigt 
på året och bland annat studieförbundsbidrag samt föreningsbidrag är inte 
utbetalda för året. Medel för program har inte nyttjats för perioden. 
Prognosen för året är att medlen används och att budgeten hålls. 

Prognos för helår är en budget i balans. 
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§ 27 Dnr 2021/00023  

Ansökan om kulturföreningsbidrag 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturföreningsbidrag 2022 beviljas enligt följande: 

Barkenbygdens konstförening 30 000 kr 
Dans & Folkton 20 000 kr 
FlogbergsSellskapet 20 000 kr 
Smedjebackens vävstuga 30 000 kr 
Västerbergslagens släktforskare 10 000 kr 

Jäv 
Vanja Larsson (V) deltog inte i beslutet om föreningsbidrag till 
Flogbergssellskapet på grund av jäv.                         

Ärendebeskrivning 
Sammanlagt fem kulturföreningar har ansökt om 110 000 kronor i 
föreningsbidrag 2022. Ansökningar har inkommit från Barkenbygdens 
konstförening, Dans & folkton, FlogbergsSellskapet, Smedjebackens 
vävstuga och Västerbergslagens släktforskare.  

Kulturnämnden har totalt 150 000 kronor att fördela i verksamhetsstöd/ 
föreningsbidrag inkl. startbidrag.                       

Beslutsunderlag 
Ansökningar med bilagor                   
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§ 28 Dnr 2022/00023  

Ansökan om studieförbundsbidrag 2022 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna uträkningen till fördelning av bidrag till studieförbunden.                      

Ärendebeskrivning 
Den totala bidragssumman som studieförbunden får dela på är 300 000 kr.  

Till detta kommer moms på 6 %, 18 000 kr. Summan fördelas procentuellt 
på varje studieförbund.  

Fördelningen av studieförbundens verksamhet avgörs på studieförbundens 
antal deltagartimmar uträknat enligt Folkbildningsrådets rekommendationer 
på den procentuella fördelningen av bidraget föregående år. 

I år är det 6 studieförbund som tar del av bidraget:  

 ABF Dala Finnmark 
 Bilda 
 Medborgarskolan 
 NBV Mitt 
 Sensus 
 Studiefrämjandet                                

Beslutsunderlag 
Ansökningar studieförbund 
Utbetalning studieförbund 2022                        
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§ 29 Dnr 2022/00005  

Ansökan om kulturbidrag - 
evenemangsstöd/projektstöd 2022 

Kulturnämndens beslut 
Evenemangsstöd/projektstöd beviljas enligt följande:  

1. 5 000 kronor beviljas till Malingsbo Bygdegårdsförening för Malingsbo 
spelmansstämma 25 juni 2022 

2. 15 000 kronor beviljas till CaAn Kultur & Nöje för två konserter i juli i 
kulturhistoriska miljöer.   

Jäv 
Kerstin Ernebrink (S) deltog inte i beslutet om evenemangsstöd/projektstöd 
till CaAn Kultur & Nöje på grund av jäv.                         

Ärendebeskrivning 
Malingsbo Bygdegårdsförening har ansökt om 5 000 kronor till 
spelmansstämman i Malingsbo på midsommardagen; ett evenemang som 
genomförts i över 30 år!  

Stämman inleds med konsert i Malingsbo kyrka innan paraden av spelmän 
och publik vandrar till bygdegårdstunet för scenframträdanden. Precis som 
det brukar på spelmansstämmor kommer det även att bjudas på buskspel.  

CaAn Kultur & Nöje har ansökt om 25 000 kronor till två konserter i juli, 
vilka ska äga rum i Flatenbergs hytta och i Lokstallet, Smedjebackens hamn.  

Efter ett mycket lyckat arrangemang i Rådstugan på Flatenbergs hytta 
sommaren 2020 har många uttryckt förhoppningar om fler konserter i den 
unika miljön. Lokstallet var arena för ett par konserter i mindre format under 
2021, vilket var populärt och gav mersmak.                              

Beslutsunderlag 
Ansökningar om evenemangsstöd                            
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§ 30 Dnr 2022/00026  

Grundläggande granskning av kommunstyrelse och 
nämnder 2021 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden överlämnar yttrandet till revisorerna.                       

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 
grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder. Syftet med 
granskningen är att granska och pröva om styrelsens och nämnders 
verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.  

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallag samt följsamhet i 
fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2021.  

Granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas 
granskningen i huvudsak till år 2021. Granskningen fokuserar på 
verksamhetsplan, budget, mål, om styrelse/nämnd vidtagit tillräckliga 
åtgärder samt på måluppfyllelse avseende ekonomi respektive verksamhet.  

Vid granskningen gjorda iakttagelser, bedömningar och rekommendationer 
redovisas i bilagd rapport, som härmed översänds för yttrande och åtgärder. 
Skriftligt svar önskas hur de utvecklingsområden som påtalas i 
revisionsrapporten avses att åtgärdas. 

Yttrande:  

Kulturnämnden anser att en ändamålsenlig verksamhet bedrivs i kommunen. 
Övergripande mål fastställs av kommunfullmäktige och respektive nämnd 
följer upp detta och återrapportering sker i anslutning till delårs- och 
årsbokslut. Fortsatt arbete kommer att ske för att utveckla och säkerställa en 
god uppföljning och analys av måluppfyllelse. Ekonomisk uppföljning sker 
vid varje kulturnämnd för att säkerställa rapportering av eventuella 
avvikelser i budgeten.                            
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Beslutsunderlag 
Revisionsrapport PWC – Grundläggande granskning av kommunstyrelse och 
nämnder 2021                         
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§ 31 Dnr 2021/00072  

Revidering av verksamhetsplan för konsthallen Meken 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner den reviderade verksamhetsplanen för 
Konsthallen Meken 2022–2025.                                   

Ärendebeskrivning 
Kulturchef Anne Seppänen har upprättat ett förslag till revidering av 
verksamhetsplan för Konsthallen Meken 2022–2025.  

I samband med genomlysning av kultur- och biblioteksavdelningens 
verksamhetsområde och målarbete under vintern 2021–22 har behovet av en 
revidering av nuvarande verksamhetsplan för Konsthallen Meken 
aktualiserats.                            

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan Konsthallen Meken 2022–2025 med bilagor                          
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§ 32 Dnr 2022/00003  

Verksamhetsinformation 2022 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna informationen.                     

Ärendebeskrivning 
Allmänkulturenheten 

I samarbete med Folkets hus Smedjebacken, Folkets hus och parker och 
Helion film arrangerades 4 april visning av den högaktuella filmen Om 
skogen med efterföljande samtal. Både Ewa Cederstam, filmens producent 
och Sebastian Kirppu, skogsbiolog från Malung som medverkade i filmen 
deltog i samtalet. Ett mycket lyckat arrangemang inom Bio Kontrast-
verksamheten som pågick till och med den 18 april.  

Konsthallen Meken anordnade vernissage lördagen den 9 april för 
konstprojektet ”Hur mår du?”; ett samarbete mellan Västerbergslagens 
Kulturskola och Kultur & Bibliotek. Projektet har involverat elever från 
VBU:s estetprogram, bildelever från Kulturskolan och elever år 4 från 
Hagge skola. Konstnären Iryna Hauska var inbjuden projektledare och 
tillsammans med henne har eleverna skapat en installation av 
nylonstrumpbyxor i olika färger; som ett stort spindelnät. Bildelever på 
Kulturskolan hade även målat i akryl på samma tema. Målningarna visades 
också i konsthallen. Violinmusik framfördes av elev på Kulturskolan 
ackompanjerad av sin lärare på elpiano. Konstintendenten höll öppet lördag-
söndag. 

Lördagen den 9 april kl. 14 ägde ett boksläpp rum på Werner 
Aspenströmbiblioteket med flera korta och längre presentationer. Antologin 
”Vad folkets kultur är och kan vara” är utgiven av Folkets i Bild/Kulturfront 
Bergslagen och innehåller texter av bland annat Ulf Lundén, ordförande för 
Werner Aspenströmsällskapet, Arne Andersson, dramatiker och medlem i 
Ahlbäckstiftelsens referensgrupp, Peter Nyblom, tidigare Ahlbäckpristagare 
och kulturchefen. Bibliotekschefen var ombedd att tala om bibliotekets roll i 
samhället och verksamhetschefen för Ekomuseum Bergslagen gav en 
målande presentation av ekomuseet. Kulturchefen var konferencier för 
programmet. För det musikaliska inslaget stod Stefan Ohlsson och Annacari 
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Jadling-Ohlsson med det poetiska programmet ”Werner möter Dan”. 
Programmet avrundades strax efter kl. 18.00.  

I övrigt har de senaste månaderna bestått av intensiva förberedelser inför 
installationen av sommarens utställning på Meken och öppnandet av 
Flogbergets sommarcafé i Gruvstugan. Samtidigt har även budgetarbetet 
pågått och landat i tre äskanden. Planeringsmöten inför årets fysiska firande 
av nationaldagen har skett tre gånger. Årets firande kommer att börja nere i 
Smedjebackens hamn med familjeprogram av både Annacari Jadling 
Ohlsson och Dogge Doggelito. Föreningen Barkens ångbåtar och Barken 
Järnväg arrangerar Ångans Dag.  

Två tänkbara utställningsvärdar har blivit intervjuade av kulturchefen och 
konstintendenten med gott resultat; båda kommer att anställas för arbete i 
konsthallen under sommar-utställningen.  

Torsdag den 12 maj genomfördes en personaldag i Björsjö bagarstuga för 
alla medarbetare under ledning av Eva Långberg. Vi behövde träffas 
tillsammans och göra något helt annat. Bakning av mjukt tunnbröd är ett fint 
sätt att samverka och bygga laganda på. 

Biblioteksenheten  

Lördag 2 april höll Werner Aspenströmsällskapet årsmöte i Werner 
Aspenströmbiblioteket. Ordförande Ulf Lunden höll ett författarsamtal med 
2021 års pristagare Barbro Lindgren. Samtalet hälls med Barbro Lindgren 
via länk. Samtalet finns inspelat och ligger på sällskapets hemsida. Mycket 
gripande och intressant samtal. 

Tisdag 5 april gästades biblioteket av Kalle Berlin, en musikföreställning. 
Tage Danielsson och jag. Kalle är vissångare och musikant från Västsverige 
och sjunger visor av alla slag. Egna tolkningar av allsköns visdiktare och inte 
minst visprogrammet Tage Danielsson och jag som framfördes denna kväll. 

Lördag 23 april firades världsbokdagen. På Werner Aspenströmbiblioteket 
hade vi pyssel för de minsta, och utdelning av gallrade äldre årgångar av 
tidskrifter. 

Tisdag 3 maj hade vi författarbesök av Kerstin Ankert på Werner 
Aspenströmbiblioteket. Kerstin Ankert var tidigare antikvarie vid Dalarnas 
museum. Hon är även författare till bland annat ”Trasryor & andra roliga 
mattor”, och berättade under kvällen om sina erfarenheter med 
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kulturhistoriskt arbete inom vävning och textil, om sina böcker och sin egen 
textilkonst. 

Lördag 7 maj kunde vi äntligen genomföra det av många efterlängtade 
barnkalaset på Werner Aspenströmbiblioteket. Vi bjöd in till ett vårkalas där 
barnen fick sjunga och ta en svängom i Astrid Lindgrens värld med 
Systrarna K. I biblioteket fanns även tipspromenad, fiskdamm och självklart 
bjöds det på fika till både barn och vuxna. Mycket lyckat och så otroligt 
uppskattat av de som kom. 

Tisdag 9 maj hade vi Sandvikens bibliotekspersonal här på ett besök i 
Werner Aspenströmbiblioteket. Det fick träffa Marie och Maria som 
berättade om omgestaltningen av biblioteken, arbetet med att tillgängliggöra 
biblioteken för personer med någon typ av kognitiv funktionsnedsättning och 
en gemensam visning av biblioteket.  

Lördag 21 maj samarrangerades en plantbytardag på Söderbärke 
hembygdsgård. Ett samarbete mellan Barkens trädgårdssällskap, Söderbärke 
bibliotek och Söderbärke hembygdsförening. Roger fanns med och berättade 
om fröbiblioteket i Söderbärke. 

Biblioterapin har nu avslutats för denna gång. Ett mycket uppskattat inslag, 
dessvärre kommer vi inte att kunna ha detta samarbete med kyrkan under 
hösten, då Anna-Karin valt att ta tjänstledigt för att studera. 

Kulturrådet har beslutat att bevilja ett bidrag på 50.000 kronor för att 
ljudgestalta kulturhusparken.                           

 



 

 
Kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 33 Dnr 2022/00001  

Delegationer 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.                     

Ärendebeskrivning 
Utställningsavtal med Jasmin Daryani för utställning på konsthallen Meken 

Nyttjanderättsavtal för Lokstallet 

Avtal för uppdrag inom Skapande skola – animationsworkshopen Artax 
Filmlabb 

Överenskommelse med Bärkehus om lokalvård i Konsthallen Meken 

Utställningsavtal med Therese Olsson för utställning på konsthallen Meken 

Utställningsavtal med Malin Lin Nordström för utställning på konsthallen 
Meken 
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§ 34 Dnr 2022/00002  

Meddelanden 2022 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.                

Ärendebeskrivning 
Beslut från kommunfullmäktige gällande revidering Upphandlings- och 
inköpspolicy 

Beslut från kommunfullmäktige gällande Medarbetarpolicy Smedjebackens 
kommun 

Beslut från kommunfullmäktige gällande revidering Arbetsmiljöpolicy 
Smedjebackens kommun 

Beslut från Kulturrådet om statsbidrag till Skapande skola 2022-2023 
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