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Sammanträdesdatum
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Kulturnämnden
Plats och tid

Ahlbäckssalen, torsdagen den 19 september 2019 kl 09:00-09.30

Beslutande

Ledamöter

Vanja Larsson (V), Ordförande
Kerstin Ernebrink (S), 1:e vice ordförande
Kalle Johansson (S)
Aulikki Gåsfors (S)
Mona Sundberg (C)
Håkan Berggren (M)
Johan Persson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare

Linus Karlén (C)

Övriga närvarande

Helena Karlsson förvaltningsekonom
Marie Larsdotter bibliotekschef
Anne Seppänen kulturchef
Susanne Hedman Jensen förvaltningschef
Krister Torssell kommunrevisionen
Mona Jansson sekreterare

Justerare

Håkan Berggren

Justeringens plats och tid

Kommunhuset torsdag den 3 oktober 2019 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mona Jansson

Ordförande
Vanja Larsson
Justerare
Håkan Berggren

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 34

Dnr 2018/00065

Budgetuppföljning 2019
Kulturnämndens beslut
Budgetuppföljningarna för juli och augusti månad godkänns.
Ärendebeskrivning
Juli

Kulturen
Intäkt
Kostnad
Varav lönekost
Netto

Periodbud.
-1082
7085
3780
6003

Utfall
-947
7147
3770
6200

Avvikelse
-135
-62
10
-197

Budget
helår
-1855
12145

Prognos
helår
-1855
12145

10290

10290

Avvikelse

0

Ekonomisk analys
Budgetuppföljningen för juni visar ett underskott på 197 tkr. Underskottet
består av högre kostnader för nämnden ca 35 tkr, ej periodiserade
systemkostnader för bibliotek 35 tkr samt ej periodiserade intäkter för
bibliotek 70 tkr. Ej periodiserad kostnad för ekomuseum 83 tkr samt intäkter
för Flogberget. Eftersom budgeten är raka 12/ delar och verksamheten är
som mest sommartid kommer utfallet att variera under året.
Kulturförvaltningens prognos för 2019 är att hålla budgetramen.
Augusti

Kulturen
Intäkt
Kostnad
Varav lönekost
Netto

Justerandes signatur

Periodbud.
-1236
8096
4320
6860

Utfall
-1396
8388
4443
6992

Avvikelse
160
-292
-123
-132
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Ekonomisk analys
Budgetuppföljningen för delår januari-augusti 2019 visar på ett underskott
på 132 tkr. Underskottet består av högre kostnader för nämnden ca 30 tkr, Ej
periodiserad kostnad för Ekomuseum Bergslagen 52 tkr samt högre
kostnader i perioden för Meken 50 tkr. Eftersom budgeten är raka tolfte delar
och utställnings- och programverksamheten är mest aktivt sommartid
kommer utfallet att variera under året.
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§ 35

Dnr 2019/00049

Delårsbokslut 2019
Kulturnämndens beslut
Delårsbokslut 2019-08-31 för kulturnämnden godkänns.
Ärendebeskrivning
Redovisning (tkr)

Utfall
190831

Utfall
180831

Budget
2019

Prognos
2019

Verksamhetens intäkter,
inkl interna poster

8110

7790

12140

12140

Verksamhetens kostnader,
inkl interna poster

8242

7691

12140

12140

132

-99

0

0

Årets resultat

Ekonomisk analys
Budgetuppföljningen för delår januari-augusti 2019 visar på ett underskott
på 132 tkr. Underskottet består av högre kostnader för nämnden ca 30 tkr, Ej
periodiserad kostnad för Ekomuseum Bergslagen 52 tkr samt högre
kostnader i perioden för Meken 50 tkr. Eftersom budgeten är raka tolfte delar
och utställnings- och programverksamheten är mest aktivt sommartid
kommer utfallet att variera under året.
Periodens händelser
Året inleddes med en utbildningsdag för kulturnämnden med flera nya
ledamöter. I samband med mötet i april arbetade nämnden fram sju
verksamhetsmål. I maj kunde nämnden för första gången på många år
fördela ett årligt verksamhetsbidrag till kulturföreningar och startbidrag till
nybildad kulturförening. Politiker och tjänstepersoner från Omsorgen och
Kultur & Bibliotek genomförde januari-februari medborgardialoger med
fokus på äldre i runtom i byarna.
På Werner Aspenströmbiblioteket har Barnens lördagar fortsatt under våren
som en mycket omtyckt aktivitet för barn och/eller barn i sällskap med
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vuxna. Årets sommaraktivitet Sommarboken, startar i juni och håller på
t o m augusti. Den är för både stora och små och blev även detta år en
uppskattad sommaraktivitet. Bokcirklar av olika slag har lockat till läsning
under våren. Föreläsningar och författarbesök har skett både för barn och
vuxna. Från januari har biblioteket utökat öppettiderna.
Vi har arbetat mycket med bibliotekets egen webbsida
https://bibliotek.smedjebacken.se för att ge besökare service och inspiration.
Via bibliotekets Facebooksida och Instagram når vi ut till många på enkelt,
kraftfullt och uppskattat sätt. Sociala medier används som
marknadsföringskanal för all publik verksamhet inom Kultur & Bibliotek.
Kulturrådet har beviljat oss 1 800 000 kr i bidrag i satsningen Stärkta
bibliotek. Bidraget kommer att användas till att arbeta med
biblioteksmiljöerna i både Smedjebacken och Söderbärke. Ett av målen är att
iordningställa biblioteken och bibliotekens webbsida på sätt som kommer att
underlätta för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Vidare
kommer vi visa att barn och ungdomar är prioriterade på våra bibliotek
genom att lyfta fram både barn- och ungdomsavdelningen på Werner
Aspenströmbiblioteket närmare huvudentrén. Det kommer att innebära en
rockad i hela biblioteket. Parallellt med detta kommer kommunala
investeringspengar användas till att bygga om nuvarande toalett till
handikapptoalett samt ett stort kapprum. Ett par väggar kommer att rivas för
att möjliggöra placering av vuxenmedia efter att barn- och
ungdomsavdelningen har flyttats.
Vi är också beviljade ytterligare 2 miljoner tillsammans med Malung och
Älvdalens kommun, där vi arbetar med att lyfta fram de nationella
minoritetsspråken på biblioteken. Detta genom inköp och tydligare
exponering av minoritetsspråken, samt genom att via olika tekniska
lösningar arbeta fram ett sätt att dela föreläsningar, sagostunder och annat på
ett enkelt sätt emellan varandra. Genom att streama så når vi med en
föreläsare ut till så många fler.
Vår bibliotekschef är en av de bibliotekschefer i Dalarna som sitter med i
arbets-utskottet för att skapa ett bibliotekssamarbete i Dalarna. För arbetet
med upphandling av gemensamt bibliotekssystem för Dalabiblioteken sitter
vår skolbibliotekssamordnare som representant.
Konsthallen MEKENs verksamhetsplan har reviderats och godkänts av
Kulturnämnden. Nya skyltar har tagits fram och installerats på fastighetens
fasad. Namnet har kompletterats med ordet Konsthallen, vilket tydliggör
verksamheten. En översyn av skyltningen till Konsthallen har gjorts
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tillsammans med gatuchefen. Konstkollot för barn från 9 år, i vecka 26, bjöd
på workshops bl.a. i lera, smide, textil. Årets sommarutställning
Arbete/Existens, en grupputställning om arbetet som livsinnehåll,
gemenskap och hopp, invigdes 5 juni och pågick t o m 11 augusti.
På utställningens sista dag bjöd MEKENs Vänförening till sensommarfest på
Konsthallens innergård med bandet STRULGATTU & MEIERKORD!
Under våren har arbetats med skapandet av en allmän vägg, som är
föränderlig och interaktiv. Tanken är att den kan skapa en ny plats för
generationsöverskridande möten i nära anslutning till konsthallen.
Kulturnämnden beslutade om dess uppförande i maj.
Visningssäsongen vid Flogbergets besöksgruvor pågick fr o m 1 juli och t o
m 18 augusti. Nya visningsavgifterna trädde i kraft i år med 100 kr/person
från 18 år. De populära familjevisningarna på måndagar drog som vanligt
flest besökare. Caféet sköttes av anställd personal, vilka gjorde ett mycket
gott arbete med bakning och servering. En nyhet i år var att caféet ordnade
med förtäring till Flogbergsspelets publik vid fyra tillfällen. Under
#järnrutten v.27, aktivitetsvecka i Ekomuseum Bergslagens miljöer,
arrangerades musikaliska program på två av kommunens
ekomuseibesöksmål. Vid Bellmansgården framförde Annacari Jadling
Ohlsson och Stefan Ohlsson visprogrammet ”Bevare gräsets magre fiol”
med nya tonsättningar av Aspenströmdikter. Vid Gruvstugan på Flogberget
spelade och sjöng Kalles gäng.
Sammanlagt fem visningar genomfördes på Flatenbergs hytta under juli
månad. De efterlängtade murningsarbetena av maskinhallsväggen har
dessvärre inte gjorts heller denna sommar. Lokstallet hölls öppet på
vardagarna med hjälp av feriearbetare fr o m 3 juli t o m 11 augusti samt
fredag-söndag under Augustifesten. Där visades utställningen om
vetenskapsmannen Christopher Polhem som togs fram förra sommaren.
Bellmansällskapets 100 årsjubileum uppmärksammades den 28 juli då
Thord Lindé (som Fredman) och Mats Hayen (sällskapets ordf.) gästade
Norrbärke hembygdsgård. Konst runt Barken, konst- och hantverksrundan
firade fem år i sommar. Totalt 16 platser i Gubbo, Born, Smedjebacken,
Söderbärke, Tolvsbo, Källan och Snöån höll öppet 10–13 juli. Hagudden
Open Art i Söderbärke bjöd på med ett varierat program under samma
period. Sundbornsteatern gästade Capellet under Möljeveckan med sin
rosade föreställning ”Stenar i fickan”; Kultur och Bibliotek arrangerade
tillsammans med Föreningen Söderbärkemöljan.
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Prognos för året
Kulturnämnden kommer att hålla given budgetram 2019.
Investeringar
Investeringsmedel kommer att användas i Werner Aspenströmbiblioteket
innan årets slut för att bygga om befintlig toalett till RWC. Vissa rivningsoch målningsarbeten är beställda och väntas ske innan bokslut.
Investeringsmedel i Konsthallen MEKEN ska bland annat. användas till
draperier som skapar rum i rummet.
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§ 36

Dnr 2019/00050

Ändring av datum för kulturnämndens möten
Kulturnämndens beslut
Kulturnämndens möte den 17 oktober flyttas till den 18 oktober kl 09.00
samt kulturnämndens möte den 12 december flyttas till den 20 december kl.
09.00.
Ärendebeskrivning
Förslag på ändring av datum för kulturnämndens möten i oktober och
december månad:

Justerandes signatur

Nuvarande datum

Förslag på nytt datum

17 oktober kl.09.00

18 oktober 09.00

12 december kl. 09.00

20 december 09.00
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§ 37

Dnr 2019/00051

Överenskommelse med Region Dalarna utifrån
Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-2022
Kulturnämndens beslut
Godkänna överenskommelsen med Region Dalarna utifrån Dalarnas
regionala kultur- och bildningsplan 2019–2022.
Ärendebeskrivning
Kultursamverkansmodellen är en fördelningsmodell av de statliga medlen till
Sveriges regioner, som ska öka dialogen mellan kommunal, regional och
statlig nivå. Tanken är att de som vistas och bor i Dalarna ska få ett utbud av
kvalitet och bredd fördelat över hela Dalarna.
Överenskommelsen mellan Smedjebackens kommun och Region Dalarna
redovisar samverkansmöjligheter och är ett led i det fortsatta arbetet med att
förverkliga övergripande gemensamma insatsområden och prioriteringar.
Den utgår från Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019–2022 och
de sju verksamhetsmål som Kulturnämnden i Smedjebackens kommun har
beslutat ska gälla för Kultur och Bibliotek 2019–2022.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan Smedjebackens kommun och Region Dalarna för
åren 2019–2022.
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§ 38

Dnr 2019/00007

Verksamhetsinformation 2019
Kulturnämndens beslut
Godkänna informationen.
Ärendebeskrivning
Poesinatta II den 30 augusti kl. 18-22 ägde rum i Konsthallen MEKEN.
Poeterna Eva B. Magnusson, Farhad Shakely, Niklas Mesaros och Tua
Forsström samt folkmusikduon NobeNo – de iranska musikerna Soroor
Notash och Shekufeh Pariab medverkade. Ett arrangemang i nära samarbete
med Werner Aspenströmbiblioteket.
Totalt elva skyltar med poesi av Werner Aspenström har gjorts och blivit
placerade på platser i Smedjebacken samt en skylt i Torrbo, i närheten av
Werner Aspenströms barndomshem. En vandring kommer att arrangeras
innan vintern.
Personalen på biblioteksavdelningen förberedde innan sommaren inför
ombyggnation på Werner Aspenströmbiblioteket, men bristen på hantverkare
har medfört att inget har skett. Ombyggnationen är en del av Stärkta
bibliotekssatsningen vars mål är att öka tillgängligheten för människor med
kognitiva funktionsnedsättningar.
Folkmusiktrion Lisa Långbacka, Lisa Rydberg och Lena Willemark gästar
Sankta Annas kapell i Malingsbo lördag den 14 september kl. 18.00. En
konsert som ingår i Spelstinafestivalen – Spelstina för jämställdhet. Kultur &
Bibliotek arrangerar i samarbete med Malingsbo bygdegårdsförening,
Söderbärke församling, föreningen Kultur & Nöje samt Sensus.
Personalen på Kultur & Bibliotek besöker Bok och Biblioteksmässan i
Göteborg den 26 september med olika biblioteksrelaterade studiebesök under
resorna dit och hem.
Som ett led i arbetet att erbjuda aktiviteter till äldre kommuninvånare; ett
önskemål som framkom under medborgardialogerna i januari-februari,
arrangerar Kultur & Bibliotek tillsammans med omsorgsförvaltningen och
Näringsliv & Fritid, en Senior- och föreningsmässa i Folkets hus och Werner
Aspenströmbiblioteket lördag 28 september kl. 10-14.
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Höstens kulturprogrambroschyr finns att hämta på biblioteken i
Smedjebacken och Söderbärke.
Johan Ahlbäckdagarna i år – 4–5 oktober – har temat ”Ung syn på
arbetarkonst”. Bland annat kommer mottagaren till stiftelsens första
vistelsestipendium att medverka. I konsthallen MEKEN på lördag kl. 12.0015.00 kommer fjolårets pristagare Anders Björnhagers utställning invigas
samt årets pris utdelas till fotokonstnären Helene Schmitz.
Kulturchefen samordnar den konstnärliga gestaltningen av Strandängens
förskola; slutbesiktning av bygget är planerat ske i november 2020. En
utlysning kommer att ske med syftet att få intresseanmälningar från
konstnärer varav två-tre kommer att få ett skissuppdrag.
Flogberget - 890 besökare mellan den 1 juli - 18 augusti.
Lokstallet - 1626 besökare mellan 1 juli - 18 augusti.
Meken - 1600 besökare, samt barn på konstkollo.
Jubilarens val - 350 besökare under de 14 dagar som utställningen pågick.
Bygglov har beviljats för offentliga väggen för konstnärliga uttryck.
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§ 39

Dnr 2018/00064

Delegationer 2019
Kulturnämndens beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Tidsbegränsad anställning mellan 2019-04-01 – 2019-09-30 av assistent på
konsthallen Meken och bibliotek SBF
Samarrangemangsavtal med Dalateatern gällande produktion Pelikanen
Nyttjanderättsavtal för besöksanläggningen Flogbergets gruva
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§ 40

Dnr 2018/00063

Meddelanden 2019
Kulturnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Beslut från samhällsbyggnadsutskottet om installation av RWC på
biblioteket
Beslut från samhällsbyggnadsutskottet om att anslå 70 000 kronor till
byggande av en offentlig vägg för konstnärliga uttryck
Beslut från kommunfullmäktige gällande Reviderad struktur för
kommunfullmäktiges mål
Beslut från kommunfullmäktige gällande Preliminär budget 2020
Pressmeddelande från Dalarnas museum om hur och var museet kommer att
göra sina utställningar under 500 dagar.
Beslut från kommunstyrelsen gällande Riktlinjer för rökfri arbetstid
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