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§ 51 Dnr 2021/00002  

Budgetuppföljning 2021 

Kulturnämndens beslut 

Budgetuppföljningen godkänns.                      

Ärendebeskrivning 

September 

Kulturen 
Periodbud. Utfall Avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos 
helår Avvikelse 

Intäkt -1 573 -1 680 107 -2 097 -2 097 0 

Personalkostn. 5 081 5 074 7 6 775 6 775 0 

Kostnad 4 559 3 999 560 6 079 6 079 0 

Netto 8 067 7 393 674 10 756 10 756 0 

 

Ekonomisk analys: 

Utfallet tom september visar ett överskott med 674 tkr.  

Sommarens publika verksamhet på såväl Flogberget med guidade visningar 

och café i Gruvstugan som utställning i Konsthallen Meken har medfört 

intäkter, men inte i önskad omfattning.  

Kommunantikvarien tillträdde i maj, vilket är en delförklaring till 

överskottet. 

Prognos för helår är att budgeten hålls. 
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§ 52 Dnr 2021/00026  

Budget 2022, plan 2023-2024 

Kulturnämndens beslut 

Budget 2022 med plan 2023-2024 för kultur- och bibliotek fastställs enligt 

upprättat förslag.                    

Ärendebeskrivning 

På Kommunfullmäktige i november antas budget 2022 med plan 2023-2024. 

Nämndplanen som antogs 2021-05-06 används igen, men med 

uppdateringar. Likaså finns en ny tabell framtagen för de ekonomiska 

förutsättningarna samt redovisning för verksamhetens mål vilka relaterar till 

kommunens övergripande sex verksamhetsmål samt Agenda 2030.     

Beslutsunderlag 

KN Budgetmall inför 2022 och med plan 2023-2024.     
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§ 53 Dnr 2021/00056  

Granskning av kommunens upphandlingar och inköp 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden har tagit del av revisionsrapporten Granskning av 

kommunens upphandlingar och inköp och överlämnar kulturchefens svar till 

revisorerna.                               

Ärendebeskrivning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens 

kommun genomfört en granskning av kommunens upphandlingar och inköp. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen 

säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet. 

Skriftlig redovisning önskas från varje nämnd avseende nämndens åtgärder 

för att minska risken för otillåtna direktupphandlingar. Revisorerna ser med 

oro på granskningens resultat och önskar därmed en redogörelse för vad 

varje nämnd avser att göra.  

Både kulturchefen och bibliotekschefen erbjuds, tillsammans med övriga 

chefer på samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildning i direktupphandling 

genom insatser som ekonomi- och upphandlingsavdelningen utvecklar och 

erbjuder samtliga kommunala verksamheter. Möjlighet till någon form av 

utbildning till samtliga medarbetare ses över i samråd med HR-avdelningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har i höst haft besök av 

upphandlingsansvariga vid ekonomi- och upphandlingsavdelningen då bland 

annat utbildningsinsatserna diskuterades.  

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens översyn av organisationen för 

direktupphandlare, genomförande av utbildningsinsatser samt utökad 

uppföljning av samtliga avtal med fokus på avtal under direktupphandlings-

gräns, kommer att minimera risken för otillåtna direktupphandlingar då 

kunskap om ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet ökar hos 

ansvariga chefer på kultur- och biblioteksavdelningen.    

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av kommunens upphandlingar och inköp           
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§ 54 Dnr 2019/00010  

Utvecklingsplan för de kulturhistoriska besöksmålen 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen                                             

Ärendebeskrivning 

År 2019 beslutade kulturnämnden att en utvecklingsplan för de 

kulturhistoriska besöksmålen i Smedjebackens kommun ska tas fram. En 

sådan plan kan ses som en del i processen kring framtagningen av ett 

kulturmiljöprogram i samverkan med bland annat miljö- och byggkontoret.  

Kommunantikvarien har påbörjat arbetet med en utvecklingsplan med 

utgångspunkt i den mest välbesökta kulturmiljön; Flogbergets gruvor. Tre 

mål lyfts fram i arbetet med att upprätta utvecklingsplaner:  

1. Skydda, använda och utveckla kommunens kulturmiljöer på ett  

hållbart sätt 

2. Bidra till ökad kunskap om kulturmiljön  

3. Arbeta för samverkan mellan olika aktörer.                     

Beslutsunderlag 

Inledning, Utvecklingsplan, Utkast_inför_KN_okt2021, Lagstöd    
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§ 55 Dnr 2021/00057  

Sammanträdestider 2022 

Kulturnämndens beslut 

Sammanträdestider 2022 för kulturnämnden fastställs.                        

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden 2022 har tagits fram.               

Tid: 13.00 

Beredning Kulturnämnden 

20 januari 3 februari 

10 mars 23 mars 

21 april 5 maj 

18 maj 2 juni 

1 september 15 september 

29 september 13 oktober 

17 november 1 december 
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§ 56 Dnr 2021/00064  

Ändring av datum och tid för kulturnämndens möte i 
december 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämndens möte flyttas till onsdag den 8 december 2021 kl. 13.00.                     

Ärendebeskrivning 

Förslag på ändring av datum och tid för kulturnämndens möte i december 

månad. 

Nuvarande datum och tid Förslag på nytt datum och tid 

2021-12-02 kl. 09.00  2021-12-08 kl. 13.00                    
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§ 57 Dnr 2021/00001  

Verksamhetsinformation 2021 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen.                            

Ärendebeskrivning 

På biblioteket har vi nu även kunnat öppna upp programverksamheten.  

Först ut var ett samarrangemang mellan Werner Aspenströmbiblioteket och 

Werner Aspenströmsällskapet, "Sommarens sidendrakar halar jag långsamt 

ner..." - Werner Aspenström på vårt vis, med Stefan Ohlsson & Annacari 

Jadling-Ohlsson, lördag 18 september.  

Tisdag 21 september bjöds det på författarberättelse med Stefan Strömberg, 

Dalarna-Påskön tur och retur. 

Lördag 25 september startades barnens lördag upp, detta kommer att 

erbjudas varannan lördag under hela hösten. 

Planeringen av det fortsatta arbetet med Stärkta bibliotek fortlöper enligt 

plan. 

Samtliga bibliotekschefer i Dalarna deltar nu i en fortbildning ”Att lyckas 

leda i samverkan”. Den kommunala folkbiblioteksverksamheten i Dalarna 

bedrivs i 15 kommuner. Sedan flera år tillbaka har biblioteken påbörjat 

samverkansprocesser för att säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens 

tjänster i framtiden, få bättre användning av gemensamma resurser, utnyttja 

och stärka personalens kompetenser samt underlätta kompetensförsörjning. 

Att leda utvecklings-processer i samverkan ställer särskilda krav på 

förhållningssätt, kommunikation och metoder. Den här utbildningen 

introducerar några begrepp, tankemodeller och praktiska metoder som kan 

underlätta för samverkan på tvärs av organisatoriska gränser. 

Nästan alla medarbetare på allmänkulturenheten har varit involverade i 

förberedelser inför årets Ahlbäckdagar vilka genomfördes 1 och 2 oktober. 

Temat i år var arbetsmiljön genom tiderna. Seminariedelen fredag samt 

lördagsförmiddag ägde rum i biosalongen på Folkets hus. Från biblioteket 

deltog bibliotekschefen, social- och arbetsplatsbibliotekarien och 

vuxenbibliotekarien. På kvällen framförde Lucas Stark med band en mycket 

omtyckt föreställning om Joe Hill som gjort avtryck på artister som  
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Bob Dylan och Bruce Springsteen med flera Föreställningen arrangerades av 

kultur- och bibliotek. Efter lunch på lördag fortsatte arrangemanget på 

Konsthallen Meken där kulturskoleelever inledde med musik innan 

författaren, redaktören och poeten Göran Greider invigde 2020 års 

Ahlbäckpristagare Jessica Fleetwoods separatutställning. Utställningen har 

konstintendenten hängt tillsammans med konstnären och kollegor på 

allmänkulturenheten. Utställningens öppettider är t o m 31 oktober  

torsdag-fredag kl. 12-17 och lördag-söndag kl. 12-15. Styrelseledamöter 

kommer att ansvara för bemanningen under helgerna, vilket är mycket 

värdefullt för oss. 

På Meken presenterade även årets vistelsestipendiat Erik Johansson sitt 

konstnärskap och reflexioner från vistelsen i kommunen v. 33. 

Avslutningsvis överräckte stiftelsens ordföranden Carin Runeson årets 

Ahlbäckpris till konstnären Ulrika Linder, vars utställning ska invigas i 

samband med nästa års Ahlbäckdagar.  

Konstintendenten har under september deltagit i utbildningen medskapande 

processledning med inriktning konst och demokrati arrangerad av Statens 

konstråd. Kommunantikvarien har deltagit på några webbutbildningar som 

arbetslivsmuseernas samarbetsorganisation har anordnat. Kulturassistenten 

jobbar med vandringsfoldrar till Ekomuseum Bergslagens besöksmål i 

Smedjebackens kommun. I samverkan med Ekomuseum Bergslagen har 

äntligen skylt framtagits till besöksmålen Johan Ahlbäcks ateljé. Skylten 

kommer att monteras på fasaden till vänster om ingången till  

Vasagatan 18 E. 
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§ 58 Dnr 2021/00004  

Delegationer 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.                

Ärendebeskrivning 

Kulturchefens delegationsbeslut:  

Ansökan om evenemangsstöd/projektstöd från Gubbo Folkets hus UPA 
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§ 59 Dnr 2021/00003  

Meddelanden 2021 

Kulturnämndens beslut 

Lägga informationen till handlingarna.                     

Ärendebeskrivning 

Beslut från kommunfullmäktige 2021-09-20 gällande Medborgarförslag-

Nytt kulturmiljöprogram 

                       

 

 


