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§ 44 Dnr 2021/00060  

Information om Ahlbäcksdagarna 2021 

Kulturnämndens beslut 

Lägga informationen till handlingarna.                      

Ärendebeskrivning 

Kulturchef Anne Seppänen informerar om årets Ahlbäckdagar som kommer 

att hållas den 1–2 oktober 2021. Johan Ahlbäckstiftelsen arrangerar två 

seminariedagar på temat ”På liv och död – arbetsmiljön genom tiderna”.                             
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§ 45 Dnr 2021/00058  

Delårsbokslut 2021 

Kulturnämndens beslut 

Delårsbokslut 2021-08-31 för kulturnämnden godkänns.                       

Ärendebeskrivning 

Kultur- och biblioteksavdelningen har tillsammans med förvaltningsekonom 

sammanställt delårsrapport för kulturnämnden per 31 augusti 2021.                          

Beslutsunderlag 

Kultur- och bibliotek delårsrapport 2021                          
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§ 46 Dnr 2021/00059  

Avskrivning kundfordran 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar avskriva redovisade kundfordringar enligt förslag.    

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har meddelat att Kultur och Bibliotek har ett antal 

öppna och förfallna poster.  

Kulturchefen har tillsammans med bibliotekschefen gått igenom posterna, 

vilka består av 2 600 kr kopplat till ej betalda förseningsavgifter o.d. och 

obetald hyra för Gruvstugan sommaren 2018 med 10 000 kr. Mot bakgrund 

av särskilda omständigheter är förslaget att avskriva posterna.    

Beslutsunderlag 

Avskrivning kundfordran                          
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§ 47 Dnr 2021/00049  

Ansökan om kulturbidrag - 
evenemangsstöd/projektstöd 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja Werner Aspenströmsällskapet ett 

evenemangsstöd med 8 000 kronor.     

Ärendebeskrivning 

Werner Aspenströmsällskapet har inkommit med ansökan om 

evenemangsstöd med 8 000 kronor för att kunna arrangera ett poetiskt 

visprogram med Stefan Ohlsson och Annacari Jadling Ohlsson. 

Programmets rubrik är ”Sidendrakarna halar jag långsamt ner – Werner 

Aspenström på vårt vis” och bygger på Werner Aspenströms poesi och andra 

texter vilka Stefan Ohlsson har tonsatt.  

Programmet planeras äga rum på Werner Aspenströmbiblioteket lördagen 

den 18 september kl. 15 i kombination till en enkel eftermiddagsfika. Fri 

entré.  

Då den fortsatta pandemin återigen resulterat i en framflyttad ”Poesinatta”; 

något kultur- och biblioteksavdelningen arrangerat framgångsrikt 

tillsammans med sällskapet två år i rad, är detta poesiprogram mycket 

välkommet.    

Beslutsunderlag 

Ansökan om evenemangsstöd/projektstöd från Werner Aspenströmsällskapet         
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§ 48 Dnr 2021/00001  

Verksamhetsinformation 2021 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen.                    

Ärendebeskrivning 

Som vanligt så här års pågår nedplockning och summering av sommarens 

intensiva utåtriktade verksamhet inom allmänkulturenheten. På konsthallen 

Meken har den långa utställningen Tillbaka till naturen i stort sett plockats 

ihop och statistiken visar på ett gott resultat med 788 besökare varav 130 

icke-betalande under 18 år. Sista ordinarie guidade visning på Flogberget 

ägde rum den 15 augusti i anslutning till en mycket välbesökt och lyckat 

skörde- och hantverksmarknad med musikaliskt inslag av durspelsgruppen 

Vädurarna. Flogbergscaféet har dragit mycket folk även dagar då deltagarna 

på visningarna har varit färre. Restaureringsarbetena vid Flatenbergs hytta 

fortlöper. Där har inga visningar arrangerats under sommaren av 

säkerhetsskäl.  

Musik i Dalarna, Folkmusikens hus och Dala POP har erbjudit 

Smedjebackens kommun ett samarbete som tar sin början genom det s.k. 

kommunprojektet och som har förhoppningen om att under en vecka hösten 

2022 genomföra flera aktiviteter på plats i kommunen. Ett första digitalt 

möte har ägt rum där kulturchefen representerade Kultur och Bibliotek.  

Kommunens kulturpris 2021 kommer att delas ut under kulturarvsdagen 

lördag den 11 september kl. 13.00 på Norrbärke hembygdsgård.  

Nämndens ordförande håller ett tal och överräcker priset till Eva Långberg.  

Senior- och föreningsmässan var tänkt att äga rum lördag den 25 september, 

men just nu är det oklart om den kommer att kunna genomföras alls i år.  

Kulturnämnden finns numera även representerad i näringslivsgruppen. 

På biblioteket har verksamheten så sakteliga börjat öppna upp och återgå till 

ordinarie verksamhet. Ny termin och nygamla restriktioner.  

Under sommaren har vi på biblioteket lockat med sommarboken för både 

barn och vuxna, där vuxna läser minst fem böcker som de skriver lite om och 

barnen tre böcker. Fina bokpriser lockar våra trogna läsare i alla åldrar. 

Vår upplevelse är att biblioteket varit väl besökt under sommarmånaderna, 
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och som vanligt fullt av våra sommargäster, men även ordinarie låntagare 

som hittat tillbaka. 

Skolbiblioteken bemannas nu återigen som tidigare, och det märks tydligt 

både på elever och lärare hur mycket de saknat att ha sina skolbibliotek 

bemannade. Vi började höstterminen med en skrivarskola för åk 4 och 8 med 

författaren Thomas Halling, som egentligen skulle varit i maj, men blev 

framflyttad till nu på grund av pandemin. Mycket lyckat och uppskattat. 

Söderbärke bibliotek är nu så gott som klart efter sin omarbetning med 

bidrag från kulturrådet och Stärkta bibliotek. Nya medel är beviljade på 

500,000: - som kommer att hjälpa oss att slutföra det stora arbete vi nu hållit 

på med på våra kommunbibliotek med att främst tillgängliggöra biblioteken 

för att med kognitiva funktionssvårigheter. Det vi nu ska arbeta med är att 

införa RFID-teknik samt belysning, både på Werner Aspenströmbiblioteket 

och Söderbärke bibliotek. Rfid-systemet leder till snabbare hantering och 

ökad integritet för låntagarna. Streckkoder ersätts med rfid-etiketter i böcker 

och andra medier och streckkodsläsarna ersätts med avläsningsplattor där 

böckerna läggs för registrering. Plattan läser av en hög med upp till sex 

böcker på en gång i stället för att som tidigare behöva skanna in böckerna 

var och en för sig. 

Arbetet med Dalabiblioteken fortgår, och nu har arbetsrutiner för kommande 

samarbete sammanställts och beslutats av samtliga bibliotekschefer. Kring 

dessa rutiner, som till viss del blir nya och ändrade, kommer ett kursupplägg 

sammanställas. Här i Smedjebacken har vi valt att ha det som en stående 

punkt vid våra verksamhetsmöten, att ta upp en ny del varje gång och 

hädanefter inrätta våra rutiner efter de som kommer att bli när vi går samma 

alla dalabiblioteken. Marie, Cristian och Johanna sitter med i olika 

arbetsgrupper inom Dalabiblioteken, där det periodvis går åt en hel del 

arbetstid, men ger så mycket tillbaka. 
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§ 49 Dnr 2021/00004  

Delegationer 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.                         

Ärendebeskrivning 

Anställningsavtal för guide Flogbergets gruvor 

Anställningsavtal för kultursamordnare 

Anställningsavtal för utställningsvärd på konsthallen Meken 

Anställningsavtal för utställningsvärd på konsthallen Meken 

Anställningsavtal för turistvärd på konsthallen Meken 

Anställningsavtal för guide 

Anställningsavtal för assistent till guider 

Anställningsavtal för projektanställd 

Anställningsavtal för kulturassistent 

Kontrakt på föreställningen Tjejer från Totalteatern 
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§ 50 Dnr 2021/00003  

Meddelanden 2021 

Kulturnämndens beslut 

Lägga informationen till handlingarna.                       

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige gällande Biblioteksplan  

2021-2024 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige gällande Skolbiblioteksplan  

2021-2024 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige gällande Budget 2022 

Smedjebackens kommun 

                        

 

 


