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Sammanträdesdatum

2019-12-20

Kulturnämnden
Plats och tid

Ahlbäckssalen, fredagen den 20 december 2019 kl 09:00-10.30

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

Göran Magnusson (S)
Michaela Söderlund (S)
Linus Karlén (C)

Övriga närvarande

Anne Seppänen kulturchef
Marie Larsdotter bibliotekschef
Susanne Hedman Jensen förvaltningschef
Mona Jansson sekreterare

Justerare

Håkan Berggren

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, måndag den 30 december 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.
Instans

Kulturnämnden
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2019-12-20

Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kulturkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mona Jansson
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Sammanträdesdatum
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Kulturnämnden

§ 52

Dnr 2018/00065

Budgetuppföljning 2019
Kulturnämndens beslut
Budgetuppföljningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Oktober

Kulturen
Intäkt
Personalkostn.
Kostnad
Netto

Periodbud.
-1546
5391
4730
8575

Utfall
-2152
6004
5049
8902

Avvikelse
-606
613
320
326

Budget
helår
-1855
6469
5676
10290

Prognos
helår
-1855
6469
5676
10290

Periodbud.
-1700
5930
5203
9433

Utfall Avvikelse
-2266
-566
6617
687
5684
482
10035
602

Budget
helår
-1855
6469
5676
10290

Prognos
helår
-1855
6469
5736
10350

Avvikelse

0

November

Kulturen
Intäkt
Personalkostn.
Kostnad
Netto

Ekonomisk analys:
Budgetuppföljningen för januari-november 2019 visar på ett underskott på
602 tkr. Löpande projektkostnader (stärkta bibliotek m.fl.) som i perioden
belastar kostnaderna med 447 tkr. Varvid utfallet exkl. projekt är ett
underskott på 155 tkr.
Lönerna är 189 tkr högre än budget och beror på att ex. löner för guider och
caféverksamhet på Flogberget som blev dyrare att driva i egen regi då
intäkterna ej täcker lönekostnaderna. Kostnad för studieförbund är 83 tkr
dyrare och beror på rättelser av ej återsökt moms från tidigare år har rättats
och belastar nu resultatet.
Prognosen är ett underskott på 60 tkr på grund av att kostnaden för rättelse ej
kan justeras inom budgetram 2019.
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§ 53

Dnr 2019/00066

Rapportering av ordförandebeslut
Kulturnämndens beslut
Godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Kulturnämndens ordförande Vanja Larsson rapporterar om följande
ordförandebeslut:
Yttrande till miljö- och byggnadsnämnden kring förslag till detaljplan för del
av Vad 2:1, Näsberget Vad
Remissvar till miljö- och byggnadsnämnden angående namnsättning av
kvartersmark vid nya förskolan i Moga
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Kulturnämnden

§ 54

Dnr 2019/00067

Erbjudande från Smedjebackens manskör
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tackar för manskörens fina erbjudande och överlåter åt
omsorgsförvaltningen att avgöra när och på vilket boende programmet bör
äga rum.
Ärendebeskrivning
För att uttrycka sin tacksamhet för erhållet evenemangsstöd från
kulturnämnden har Smedjebackens manskör erbjudit sig framföra ett
sångprogram på något av kommunens äldreboenden.
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Kulturnämnden

§ 55

Dnr 2019/00053

Motion (SD) om att införa ett kulturarvsstipendium
Kulturnämndens beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna i Smedjebackens kommun har yrkat på införandet av
ett kulturarvsstipendium på 30 000 kr med syftet att förstärka kulturarvets
fortlevnad. Stipendiet ska kunna sökas av organisationer, föreningar,
privatpersoner och myndigheter för kulturarvsfrämjande verksamhet och ses
som ett komplement till existerande kommunala åtgärder.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-11-17 beviljar Smedjebackens
kommun ekonomiskt stöd till föreningar för att främja det ideella arbetet
som utgör ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser. Årligen
avsätter kommunfullmäktige medel att fördelas mellan de föreningar som
uppfyller grundvillkoren. Beslut om föreningsbidrag fattas av berörd nämnd.
Fr o m 2019 går det att söka tre olika slags kulturbidrag/-stöd hos
kulturnämnden: projektstöd, evenemangsstöd och verksamhetsstöd
(föreningsbidrag). Dessa stöd uppgår sammanlagt till 200 000 kronor. I
”Riktlinjer för kulturbidrag” finns uppräknat vem som kan ansöka om
projekt- och evenemangsstöd löpande under året. Där finns även information
om vem som inte kan söka och för vilken slags verksamhet det inte går att
söka kommunala kulturbidrag till. Den tredje stödformen, verksamhetsstöd
eller föreningsbidrag, är ett stöd till stabil kulturverksamhet inom kommunen
som sträcker sig över hela året. Bidraget kan sökas en gång per år.
Yrkanden
Johan Persson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för kulturbidrag (bilaga 1)
Kulturbidrag – tre olika stödformer (www.smedjebacken.se)
Motion om att införa ett kulturarvsstipendium
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 56
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Kulturnämnden

§ 56

Dnr 2019/00006

Ansökan om kulturbidrag evenemangsstöd/projektstöd-Gubbo Folkets hus
Kulturnämndens beslut
Gubbo Folkets husförening beviljas ett evenemangsstöd om 10 000 kronor
för arrangemanget BeatUs plays The Beatles.
Ärendebeskrivning
Gubbo Folkets husförening arrangerar en konsert med musikgruppen
BeatUs, vilka vanligtvis deltar i artisten Robert Wells nationella och
internationella scenproduktioner. Konserten den 22 februari 2020 är en
hyllning till ett av världens mest spelade och uppskattade band genom
tiderna – The Beatles.
Det är svårt att på förhand veta hur efterfrågan av biljetter kommer att vara,
men Gubbo Folkets hus rymmer totalt 193 betalande. Biljettförsäljning pågår
via Visit Dalarna och föreningen hoppas att många ska köpa och ge bort i
julklapp. Studieförbundet Vuxenskolan har tryckt affischerna som Kultur &
Bibliotek har hjälpt till att sprida dem på kommunala anslagstavlor.
Totalt ansöker Gubbo Folkets husförening om evenemangsstöd på 21 502 kr
varav 17 277 kr utgör gage och reseersättning till BeatUs och resterande
kostnader gäller ersättning till Visit Dalarna, lokalhyra och annonsering.
Beslutsunderlag
Ansökan om evenemangsstöd/projektstöd – Gubbo Folkets Hus

Justerandes signatur
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§ 57

Dnr 2019/00068

Rapport om arbetet med den kommunala
konstsamlingen
Kulturnämndens beslut
Godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Papperskonservator Ann Olander har på uppdrag av kulturnämnden
genomfört en s.k. tillståndsinventering av den kommunala konstsamlingen.
Inventeringen har omfattat verk som finns placerade i magasinet på Werner
Aspenströmbiblioteket och verk som finns utplacerade på olika kommunala
förvaltningar.
I slutrapporten presenterar hon förslag till åtgärder, vilket kan ligga till grund
för det fortsatta arbetet med att se över det kommunala löskonstbeståndet
och planera för lämpliga vårdinsatser.
Tillståndsinventeringen har genomförts mot bakgrund av att det under ett
flertal år har saknats anslag för inköp till och vård av den kommunala
konstsamlingen.
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Kulturnämnden

§ 58

Dnr 2019/00007

Verksamhetsinformation 2019
Kulturnämndens beslut
Godkänna informationen.
Ärendebeskrivning
Vikariat på 50 % som marknadsförings- och kommunikationsansvarig på
Konsthallen Meken sökes med sista ansökningsdag 2019-12-15. Vikariatet
beräknas pågå till och med 2020-08-31.
En av intendenttjänsterna på 50 % på Konsthallen Meken kommer att utlysas
snarast som tillsvidareanställning. Nuvarande tjänsteinnehavare arbetar till
och med 2020-01-12, uppsägning på egen begäran.
Vikariat på 25 % som annons- och affischformgivare på Kultur & Bibliotek
förlängs från och med 2020-01-01 till och med 2020-08-31.
Formatet för marknadsföringsmaterialet för programverksamhet som Kultur
& Bibliotek arrangerar själva eller i samverkan med föreningar,
studieförbund med flera förändras från halvårsbroschyr till månadsblad från
och med. januari månad. Tanken är att dessa programblad ska finnas att
hämta på biblioteken i Smedjebacken och Söderbärke samt via kommunens
hemsida.
Programåret på Werner Aspenströmbiblioteket inleds med en föreläsning
den 20 januari av ordföranden i Franz Wagnersällskapet på temat Romer.
Föreläsningen ingår i Stärkta biblioteksprojektet som vi delar med MalungSälen och Älvdalen. Det blir en föreläsningsserie som kommer att belysa
Sveriges fem nationella minoritetsgrupper med fokus på språk och kultur.
Vi gör en smyginvigning av nya barn- och ungdomsavdelningen med stort
barnkalas lördag den 8 februari. Då kommer Mamma Mu & Kråkan att
finnas på plats för att träffa alla barnen. Varannan lördag, jämna veckor
kommer det att vara barnens lördag på Werner Aspenströmbiblioteket, med
olika program.
April-Maj 2020 är det tänkt att det nyrenoverade Werner Aspenströmbiblioteket ska vara klart för invigning. Under våren 2020 kommer även
Söderbärke bibliotek att påbörja sin del av Stärkta biblioteksprojektet med
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Kulturnämnden

upprustning, ny skyltning och eventuell renovering. Samma tänk som i
Smedjebacken, med personer med kognitivt handikapp i fokus.
Ändrade öppettider på biblioteken från och med 1 januari 2020.

Justerandes signatur

Werner Aspenströmbiblioteket

Söderbärke bibliotek

måndag – fredag 10-18

måndag

9-12, 15-17

lördag

tisdag

12-15

onsdag

9-12, 13-17

torsdag

9-12, 13-15

fredag

9-12, 13-15

10-14
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§ 59

Dnr 2018/00064

Delegationer 2019
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar 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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§ 60

Dnr 2018/00063

Meddelanden 2019
Kulturnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsutskottet om att anslå medel till
skateutrustning i Meken
Remissvar angående namnsättning av kvartersmark vid nya förskolan i
Moga
Protokollsutdrag samt bilaga från kommunfullmäktige gällande reviderad
informationssäkerhetspolicy
Protokollsutdrag samt bilaga från kommunfullmäktige gällande Budget 2020
samt plan 2021-2022
Protokollsutdrag samt bilaga från kommunstyrelsen gällande
Kompetensförsörjningsstrategi
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