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Plats och tid Möte på distans via Teams, torsdagen den 25 mars 2021 kl 09:00-09:40 

Beslutande Ledamöter 

Vanja Larsson (V), Ordförande 
Kerstin Ernebrink (S), 1:e vice ordförande 
Kalle Johansson (S)  §§ 13-18 
Aulikki Gåsfors (S) 
Mona Sundberg (C) 
 

 
 

Tjänstgörande ersättare Johanna Eriksson (C) 
 

 
 

Övriga närvarande Marie Larsdotter, bibliotekschef 
Anne Seppänen, kulturchef 
Stefan Bosbach, förvaltningschef 
Eva Lundgren, förvaltningsekonom 
Mona Jansson, sekreterare 

 

Justerare Mona Sundberg 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, torsdag den 1 april kl. 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 12-18 
 Mona Jansson  

 Ordförande 

  

 Vanja Larsson  

 Justerare 

  

 Mona Sundberg  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-25 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-06 Datum då anslaget tas ned 2021-04-28 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Mona Jansson  
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§ 12 Dnr 2021/00002  

Budgetuppföljning 2021 

Kulturnämndens beslut 

Budgetuppföljningen godkänns.                      

Ärendebeskrivning 

Februari 

Kulturen 
Periodbud. Utfall Avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos 
helår Avvikelse 

Intäkt -350 -254 -95 -2 097 -2 097 0 

Personalkostn. 1 129 1 126 3 6 775 6 775 0 

Kostnad 1 013 553 460 6 079 6 079 0 

Netto 1 793 1 425 368 10 756 10 756 0 

 

Ekonomisk analys: 

Utfallet till och med februari visar ett överskott med 368 tkr.  

Publika arrangemang kommer tidigast att äga rum under sommaren, men 

omfattningen för verksamheten är i nuläget osäkert på grund av pandemin. 

Kommunantikvarietjänsten är vakant, men förväntas vara i tjänst innan 

sommaren.  

Prognos för helår är att budgeten hålls. 
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§ 13 Dnr 2021/00024  

Caféet på Flogberget 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen.                   

Ärendebeskrivning 

Kultur- och biblioteksavdelningen har sökt personer med intresse för att 

bedriva caféverksamhet i Gruvstugan under sommaren, men inte haft någon 

framgång. 

Istället planeras för att bedriva ett enklare café i egen regi under fem dagar 

per vecka (torsdagar-måndagar) under perioden v.27–32 med hjälp av 

feriearbetande ungdomar. Handledaransvaret för feriearbetarna kommer att 

delas mellan kulturchefen och kommunantikvarien. Eventuellt kommer vi att 

behöva viss förstärkning, men det är svårt att göra detaljerade planer i den 

ovissa situation som pandemin skapar.  

Förhoppningen är att kunna erbjuda guidade visningar samma dagar som 

caféet är öppet på samma sätt som under förra sommaren då visningar 

gjordes för max 20 personer per grupp. Bokningar och biljettförsäljning 

kommer att läggas hos Visit Dalarna. 

Det finns även planer på samarbete med kulturföreningar kring musik- och 

berättarprogram på Flogberget. Däremot kommer FlogbergsSellskapets 

omtyckta gruvspel troligtvis inte att äga rum i sommar.  

Café- och visningsverksamheten på Flogbergets besöksgruvor kommer att 

behöva anpassas om nuvarande restriktioner om max 8 personer per 

sammankomst fortsätter att gälla under sommaren.                  
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§ 14 Dnr 2021/00025  

Regler för uthyrning av Gruvstugan på Flogberget 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar enligt förslag till regler för uthyrning av Gruvstugan 

på Flogberget med följande kompletteringar:  

1. Uthyrning sker endast till demokratiska föreningar. 

2. Kultur- och biblioteksavdelningen förbehåller sig rätten att neka uthyrning 

av Gruvstugan.               

Ärendebeskrivning 

Kultur och Biblioteksavdelningen får emellanåt förfrågningar från 

kommuninvånare angående möjligheten att hyra Gruvstugan på Flogberget 

till privata arrangemang; även föreningar önskar ibland att förlägga möten 

och andra aktiviteter i Gruvstugan.  

Det finns flera aspekter att väga in kring uthyrning av Gruvstugan. Den 

ordinarie verksamheten stängs ned i början av oktober, vilket innebär 

merkostnader kring uthyrning utanför säsong (t ex uppvärmning, plogning). 

Vidare är Gruvstugan försedd med larm, vilket kommer att medföra 

kostnader i samband med av- och på larmning i samband med uthyrning.  

Samtidigt är möjligheten att under ordnade förhållanden tillgängliggöra ett 

av de mest omtyckta kultur- och industrihistoriska miljöerna i kommunen 

något som ökar kommunens attraktionskraft och ger ett mervärde för 

personer som bor och verkar i kommunen.  

Med stöd i kulturnämndens verksamhetsmål ”Tillgängliggöra, vårda och 

utveckla de kulturhistoriska besöksmiljöerna och arbetslivsmuseerna” och 

”Verka för innanförskap, integration och delaktighet” bör uthyrning av 

Gruvstugan vara möjlig.   

Beslutsunderlag 

Regler för uthyrning av Gruvstugan på Flogberget.  
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§ 15 Dnr 2021/00015  

Rutiner för inköp och vård av konst 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar enligt förslag till rutiner för inköp och vård av konst 

med kompletteringar i första och andra stycket under rubriken Rutiner för 

inköp och vård av konst: 

1. Kultur- och biblioteksavdelningen har huvudansvaret att göra konstinköp 

till den kommunala konstsamlingen samt besluta om vårdinsatser av 

konstverk i samlingen inom ramen för den av kulturnämndens beslutade 

budgeten. 

2. Arbetsgruppen för inköp och vård av konst består av kulturchefen, 

konstintendenten och kultursamordnaren som självständigt fattar beslut 

om inköp och vård av konst.                        

Ärendebeskrivning 

Från och med 2020 finns budgeterat 25 000 kronor för den kommunala 

konstsamlingen, vilken ingår i kulturnämndens ansvarsområde enligt 

reglementet antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 113.  

I delegationsordning för kulturnämnden, antagen i kulturnämnden  

2019-02-07, står angivet vilka ärenden eller grupper av ärenden inom 

nämndens område där annan än nämnden får beslutanderätt. Ett av dessa 

ärenden, som avdelningschefen (kulturchefen) har delegation på, gäller 

beslut om konstinköp inom fastställd budget.   

Beslutsunderlag 

Rutiner för inköp och vård av konst.   
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§ 16 Dnr 2021/00020  

Förslag om att göra målningar på husväggar 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämndens beredning får i uppdrag att skriva svar på skrivelsen.           

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har mottagit en skrivelse som föreslår att fler väggmålningar 

borde göras i Smedjebacken. Man föreslår motiv av Johan Ahlbäck för att 

lyfta Smedjebackens arbetarhistoria och dikter av Werner Aspenström. Detta 

skulle tillföra stadsbilden en hel del enligt honom.  

Utan tvekan vore det mycket positivt att kunna beställa nya offentliga 

konstnärliga gestaltningar till kommunen, men finansieringen av dessa ryms 

inte i den budget som kulturnämnden har till inköp och vård av konst. De 

större offentliga verken i kommunen uppförs i samband med nybyggnationer 

eller vid större om- eller tillbyggnationer enligt enprocentregeln.  

I sammanhanget är det ändå intressant att nämna att det förs samtal inom 

styrelsen för Johan Ahlbäckstiftelsen om vilka möjligheter som kan finnas 

för att uppföra en väggmålning på gaveln till huset på Vasagatan som 

inrymmer Johan Ahlbäcks ateljé.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse om att göra målningar på husväggar                   
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§ 17 Dnr 2021/00001  

Verksamhetsinformation 2021 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen.                

Ärendebeskrivning 

Biblioteken har öppet med reducerade öppettider under pandemin, och 

restriktioner inne på biblioteken. Låntagarna följer angivna restriktioner och 

är ödmjuka inför att de kan få komma till biblioteket igen. 

Konsthallen Meken håller stängt för publik fram till sommarutställningen 

”Tillbaka till naturen” som planeras öppna den 29 maj och pågå t o m  

29 augusti. 

Dalabibliotekssamarbetet går framåt, dock inte i den takt vi hoppats på.  

Men, långsamt men säkert tar vi oss igenom den ena lagparagrafen efter den 

andra tillsammans med en jurist, och snart är det dags för upphandling av ett 

gemensamt bibliotekssystem, samt en gemensam webb. Samtliga kommuner 

har under hösten 2020 tagit beslut om bibliotekssamverkan, och nu är det 

dags att skriva under samverkansavtalet. Samverkansavtalet undertecknas av 

behöriga företrädare i kommunerna, i vårt fall är det kommunchefen som 

undertecknar. 

Stärkta bibliotek: År två är nu redovisat och inlämnat till kulturrådet.  

År tre, där fokus är omarbetning av Söderbärke bibliotek är snart färdigt och 

18 mars-15 april öppnas möjlighet att söka mer stärkta pengar, och det ger 

oss förhoppningsvis möjlighet att komma i mål med allt vi tänkt göra på våra 

bibliotek. Då vi tog in två formgivare räckte inte pengarna till belysning, 

vilket är en väldigt stor summa. Tanken med årets ansökan blir behovet av 

ny hyllbelysning i biblioteken, samt väva in RFID-utrustning i samma 

ansökan. Allt med syftet att underlätta för personer med kognitiva 

funktionsvariationer. Marie gör ansökan. 

Personalfrågor 

Matilda Palmqvist har anställts som vikarie på 50% under ordinarie 

personals frånvaro.  

Av en handfull intressanta ansökningar till kommunantikvarietjänsten har 

miljö- och byggchefen och kulturchefen genomfört en anställningsintervju.  
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Julia K. Persson har anställts som utställningsvärd på Konsthallen Meken 

under konstintendentens semester v. 27–31. 

Fortbildning 

Anne och Marie har gått en två-dagars utbildning i Excel. 

Marie och Johanna har, via Länsbibliotek Dalarna, gått en tre dagars 

fortbildning i ”att leda arbetsprocesser” med Greger Hjelm. 

Marie har gått en fortbildning, via Länsbibliotek Dalarna, ”att leda möten” 

med Greger Hjelm. 

Kajsa har deltagit i ett digitalt samtal om Pictogram. Pictogram är ett visuellt 

språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, 

läsa och skriva. Pictogrambilder kan med fördel användas i offentliga 

miljöer och i pedagogisk verksamhet. Något vi kommer att utveckla och 

använda oss mer av här på biblioteken i Smedjebacken nu. 

Anna går högskolekursen Gestaltad livsmiljö, 15 hp, som är Sveriges första 

högskolekurs i ämnet. Det är ett samarbete mellan Bild och form i Region 

Dalarna, Dalarnas Arkitekturråd och Högskolan Dalarna.  

Aleksandra och Anne har deltagit i det första av tre planerade Samtal i 

samtid (stärka samtidskonstfältet i Dalarna) via Zoom. Nämndens 

ordförande och vice ordförande deltar också en varsin gång.  

Anne deltar i en digital MHFA-utbildning (Första hjälpen till psykisk hälsa) 

under fyra eftermiddagar i mars. Utbildningen är kostnadsfri och anordnas 

av Region Dalarna, i samarbete med Region Västerbotten och 

Kunskapsnätverket för samisk hälsa. 

På gång just nu 

E-tjänst skolskjutsansökan: Ludvika och Smedjebackens kommun har 

lanserat en ny e-tjänst för skolskjutsansökan. Johanna och Roger kommer att 

vara ansvariga från biblioteket och har fått en utbildning i detta. Övrig 

personal har fått ta del av denna utbildning och hur vi ska gå tillväga i den 

mån man kommer till biblioteket i Smedjebacken eller Söderbärke och vill 

ha hjälp med att skriva en ansökan. 

Info Points kommer att installeras i kommunhuset och på biblioteken i 

Smedjebacken och Söderbärke. Visit Dalarna arbetar med att nå ut till 

turisterna på nya sätt, då man sett att besök och försäljning på turistbyråer 

minskat. Det här är ett nytt sätt att möta besökarna med information där de är 

med relevant information och aktiviteter och besöksmål i Dalarna. 

Upphängning av draperierna som har funnits inköpta till konsthallen Meken 

sedan ett par år tillbaka har äntligen kunnat påbörjats med stöd av 
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näringslivschefen. Draperierna har ljuddämpande egenskaper och kommer 

att öka verksamhetens flexibilitet genom att kunna skapa rum i rummet. 

Morgonsoffan genomförs – än så länge digitalt med endast gästerna 

närvarande på grund av pandemin – i Konsthallen Meken från och med 

februari. Till programmet har Väderbacken Allservice AB byggt en flyttbar 

scen som kommer att kunna användas i samband med andra program i 

konsthallen så snart restriktionerna släpper.  

Kulturpristagare 2021: Kommuninvånarna ombeds lämna förslag på värdiga 

kulturpristagare senast den 30 april. Aktuella för kulturpriset kan vara såväl 

enskilda personer som föreningar. Annons i Väsman Runt den 25 mars. 

Utdelning av priset kommer antingen att ske i samband med 

nationaldagsfirandet den 6 juni eller någon av kulturarvsdagarna i september. 
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§ 18 Dnr 2021/00003  

Meddelanden 2021 

Kulturnämndens beslut 

Lägga informationen till handlingarna.                            

Ärendebeskrivning 

Ansökan till Kulturrådet gällande skapande skola läsåret 2021/2022 

Information från Dalarnas bildningsförbund gällande ”Folkbildningens roll i 

samhället, Studieförbunden i Dalarnas kvalité och etikarbete och 

Kommunernas och regionens bidragsgivande” 

Inkommande skrivelse om gammal byggnad på Stegelbacken 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-09 gällande Tidplan och 

instruktion för nämndplan Budget 2022, plan 2023-2024 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-03-09 gällande 

Budgetförutsättningar och internpriser 2022 

                      

 


