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§ 10 Dnr 2022/00016  

Information från Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.                          

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Malin Andersson på Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen 
informerar om verksamheten.                            

Beslutsunderlag 
Presentation om Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen 
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§ 11 Dnr 2022/00004  

Budgetuppföljning 2022 

Kulturnämndens beslut 
Budgetuppföljningen godkänns.                          

Ärendebeskrivning 
Februari 

Kulturen Periodbud. Utfall Avvikelse 
Budget 

helår 
Prognos 

helår Avvikelse 
Intäkt -361 -292 -69 -2 167   -2 167 
Personalkostn. 1 166 1 120 47 6 996   6 996 
Kostnad 1 044 862 181 6 262   6 262 
Netto 1 849 1 690 159 11 091 0 11 091 

 
Ekonomisk analys: 
Utfallet tom februari visar ett överskott med 159 tkr.  
Prognos för helår är att budget hålls. 
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§ 12 Dnr 2019/00010  

Utvecklingsplan för de kulturhistoriska besöksmålen 

Kulturnämndens beslut 
Utvecklingsplan för de kulturhistoriska besöksmålen antas.                   

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden beslutade år 2019 att en utvecklingsplan behöver tas fram 
för de kulturbesöksmål som kommunen själv förvaltar. Beslutet tog avstamp 
i nämndens verksamhetsmål ”Tillgängliggöra, vårda och utveckla de 
kulturhistoriska besöksmiljöerna och arbetslivsmuseerna.” 

Kommunantikvarien har nu färdigställt en plan som ger en samlad bild av 
besöksmiljöerna Flatenbergs hytta, Flogbergets gruva, Schisshytteleden samt 
hamnområdet-lokstallet. Planen anger inriktningen för kommunens arbete 
med miljöerna de närmaste åren och identifierar fem viktiga arbetsområden 
för utveckling:  

• Fastighet  
• Digital kommunikation  
• Kunskapsförmedling  
• Tillgänglighet  
• Samverkan.  

Utvecklingsplanen är det samlade dokumentet som har saknats för att 
utveckla kulturmiljöerna som enskilda delar och som helhet.       

Beslutsunderlag 
Utvecklingsplan för besöksmiljöer inom Smedjebackens kommun. 
Checklista för skötsel Schisshytteleden.   
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§ 13 Dnr 2022/00017  

Information om Lokstallet 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.                         

Ärendebeskrivning 
Kulturchef Anne Seppänen informerar om Lokstallet i Smedjebackens hamn.                          
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§ 14 Dnr 2022/00005  

Ansökan om kulturbidrag - 
evenemangsstöd/projektstöd 2022 

Kulturnämndens beslut 
Gubbo Folkets husförening beviljas ett evenemangsstöd med 10.000 kr.            

Ärendebeskrivning 
Gubbo Folkets husförening har ansökt om ett evenemangsstöd med 15 000 
kronor för att arrangera konsert den 23 april 2022 med Leksandsfödde 
artisten Stiko Per Larsson. Hans musik räknas till akustisk rock och har 
inslag av folkmusik. Låttexterna skildrar samtiden.  

Gubbo Folkets husförening har satt priset per biljett till 250 kronor, men som 
vanligt är det svårt att veta hur stort intresset blir. Föreningen har specificerat 
utgifterna till 24 500 kronor varav artistarvodet är den största posten.     

Beslutsunderlag 
Ansökan om evenemangsstöd från Gubbo Folkets Hus                           
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§ 15 Dnr 2022/00003  

Verksamhetsinformation 2022 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna informationen.                     

Ärendebeskrivning 
Allmänkulturenheten 
Den 9–11 februari deltog allmänkulturenheten i det kulturpolitiska konventet 
Folk och Kultur som för femte året arrangerades i Eskilstuna. I år i digitalt 
format med mer än 100 programpunkter för att synliggöra kulturella uttryck 
från hela landet.  
Verksamhetsplaneringen har fortsatt inför sommarens olika publika 
aktiviteter såsom Konsthallen Meken, Flogbergets gruva med sommarcafé 
och Lokstallet.  
Biblioteksenheten 
Fortbildning 
Personalen har haft möjlighet att delta i FörlagsDigiDagarna som anordnas 
av Bibliotekstjänst (BTJ). Under FörlagsDigiDagarna samlar BTJ en bredd 
av förlag och författare som presenterar titlar från den aktuella 
bokutgivningen. Dessa genomförs via livesändningar, den 2 februari med 
fokus på Barn- och ungdomslitteratur och den 3 februari med fokus på 
vuxenlitteratur. Man har sedan tillgång till allt material under 4 veckor, 
vilket ger möjlighet för alla att ta del av detta fantastiska utbud av vårens 
boksläpp. 
Mediespår, Dalabiblioteken 
Samtliga har även deltagit i Mediespår 3, som anordnats av Länsbibliotek 
Dalarna. Det var också det sista utbildningstillfället i mediespåret för 
Dalabiblioteken. Vi har fått lyssna till presentationer från Götabiblioteken, 
HelGe-biblioteken, Bibliotek Ovansiljan samt biblioteken i Falun och 
Leksand. 
Författarbesök 
Tisdag 15 februari hade vi glädjen att kunna bjuda in till författarbesök med 
Mats Jonsson. Mats är serieskapare och redaktör och en av seriegenrens 
främsta företrädare i Sverige. Han har skildrat sitt liv i ett flertal 
kritikerhyllade serieromaner, nu senast När vi var samer.  
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Då pandemirestriktionerna nu släppts upp något, och covidpass ej längre 
krävs för publika arrangemang, underlättade det en hel del för oss som 
arrangör. Vi valde att ha detta författarbesök nere på Meken, för att 
möjliggöra avstånd. Det blev en fantastisk kväll. 
Författarbesök har även genomförts med alla elever i årskurs 4 med  
Petter Lidbeck, den 22/2 och 23/2. Dessa hölls i Ahlbäcksalen, och eleverna 
bussades hit från de skolor de ej är gångavstånd. 
Morgonsoffan 
Bibliotekschef Marie Larsdotter deltog tillsammans med Carl-Fredrik 
Norgren, Trygghetschef/Säkerhetschef i kommunen. Vi berättade om 
kampanjveckan Vägen ut, den nationella vaccinationsveckan för att fler ska 
välja att vaccinera sig mot covid-19 som sker v. 11. Kultur och Biblioteks 
del i denna vecka är att anordna ett föreläsningstillfälle med Emma Frans. 
Emma är epidemiolog, forskare, författare, folkbildare och så mycket mer. 
Hon pratar om vikten av att hela tiden ha ett vetenskapligt förhållningssätt 
till all information vi får till oss. Om rädslan för vaccination och alla falska 
påstående kring vaccin som spridits i alla tider. Viktigt att tänka på att vi 
tolkar hela tiden vår omgivning utifrån vår egen världsbild. Falska påstående 
sprids snabbare än sanna. Människan tar till sig det man säger som bekräftar 
det man redan trodde. En del av att vara människa helt enkelt.  
Måndag 14 mars föreläste Emma i Folkets Hus. 
Samarbete med Arkivhusparken och Werner Aspenströmsällskapet. 
Planeringen inför sommarens gemensamma satsning att ljudsätta dikter av 
Werner Aspenström fortsätter. Vi tar nu ett omtag, och har beslutat, utifrån 
det ekonomiska läget och att erbjudandet ifrån Folkteatern i Dalarna blev 
alldeles för dyrt, att hitta en egen lösning ett eget spår. Medel för att kunna 
genomföra detta kommer bibliotekschef att söka från Kulturrådet. 
Barnens lördag 
Lördag 12 februari och lördag 26 februari hölls barnens lördag. Den 12 
februari hade vi Sång och hålligång i samarbete med Kyrkans barn- och 
ungdomsverksamhet. Den 26 februari, så pysslades det med Makramé. 
Barnens lördag är mycket omtyckt och välbesökt och många nya 
barnfamiljer har letat sig till oss och uppskattar så vårt omarbetade bibliotek 
med den fantastiska barnavdelningen. 
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§ 16 Dnr 2022/00001  

Delegationer 2022 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Yttrande till miljö- och byggnadsnämnden avseende förslag till ändring av 
detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola 
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§ 17 Dnr 2022/00002  

Meddelanden 2022 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.                   

Ärendebeskrivning 
Beslut från kommunstyrelsen gällande Riktlinjer för distansarbete 
Beslut från Norbergs kommun gällande höjt stiftarbidrag till Ekomuseum 
Bergslagen 
Beslut från Skinnskattebergs kommun gällande höjt stiftarbidrag till 
Ekomuseum Bergslagen 
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