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§ 19 Dnr 2021/00002  

Budgetuppföljning 2021 

Kulturnämndens beslut 

Budgetuppföljningen godkänns.                  

Ärendebeskrivning 

Mars 

Kulturen 
Periodbud. Utfall Avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos 
helår Avvikelse 

Intäkt -524 -408 -117 -2 097 -2 097 0 

Personalkostn. 1 694 1 644 49 6 775 6 775 0 

Kostnad 1 520 1 180 339 6 079 6 079 0 

Netto 2 689 2 417 272 10 756 10 756 0 

 

Ekonomisk analys: 

Utfallet till och med mars visar ett överskott med 272 tkr.  

Omfattningen för den utåtriktade publika verksamheten, till exempel visningar, 

café på Flogberget och konstkollo, är i nuläget osäkert på grund av pandemin. 

Kommunantikvarietjänsten tillsätts från och med maj.  

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

Budget 2022, plan 2023-2024 

Kulturnämndens beslut 

Budget 2022 samt äskande om utökad rambudget inför 2022 för kultur- och 

biblioteksavdelningen antas.           

Ärendebeskrivning 

Enligt instruktion för arbetet med nämndplaner kommer budget 2022 antas på 

kommunfullmäktige den 21 juni.  

Senast den 17 maj ska respektive nämnd/styrelse inkomma med beslutat 

budgetmaterial till ekonomiavdelningen.     

Beslutsunderlag 

KN Budgetmall 2022 och Förslag till budgetäskande inför 2022     
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§ 21 Dnr 2021/00039  

Äskande om bidrag till anställning av handledare på 
Lokstallet 

Kulturnämndens beslut 

1. Kulturchefen får i uppdrag att utreda möjligheten att inom befintlig personal på 

kultur och bibliotek kunna avsätta tid för handledarskap till feriearbetare i lokstallet 

samt utreda eventuellt samarbete med föreningar.  

2. Avsätta 20 000 kronor för verksamheten i Lokstallet.                   

Ärendebeskrivning 

Kulturchefen har inför årets sommarsäsong tvingats välja bort Lokstallet som en 

plats för feriearbetande ungdomar för att kunna bedriva caféverksamhet i 

Gruvstugan på Flogberget. Anledningen till detta är bristen på handledare inom 

avdelningen Kultur och Bibliotek. 

Sommaren 2017 började kultur- och biblioteksavdelningen använda Lokstallet i 

Smedjebackens hamn till en utställningslokal för sommarutställningar med 

industri- och/eller kulturhistoriskt tema.  

Utställningsproduktionen har allmänkulturenheten svarat för och öppethållandet av 

utställningen har möjliggjorts genom feriearbetande ungdomar 5-7 dagar/vecka 

under en sexveckorsperiod.  

Trots liten utställningsbudget har verksamheten uppskattats av såväl 

kommuninvånare som gästande besökare. Givetvis har även lokalen i sig självt 

lockat till besök med ångloket, vagnarna och sedan sommaren 2019 även modellen 

av en konstgång; en av Polhems konstruktioner.   

Under förutsättning att handledarfrågan kan lösas är Kultur och Bibliotek beredda 

att erbjuda minst tre ungdomar feriearbete som värdar i utställningen som 

producerades förra sommaren med anledning av Strömholms kanals 225 års 

jubileum. Utställningen kommer i sådant fall kompletteras med föremål och 

informationsmaterial med medel ur befintlig budget. En önskan har ställts till 

kulturchefen att utställningsvärdarna i Lokstallet även kunde bistå vid visningar av 

samlingarna i hamnmagasinet.    
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§ 22 Dnr 2021/00038  

Ansökan om bidrag för visning av båtmotorsamling - 
Barkens Ångbåtar 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att bevilja Föreningen Barkens Ångbåtar och Barkens 

Järnväg ett bidrag om 10 000 kronor till förbättringsåtgärder i hamnmagasinet.   

Ärendebeskrivning 

Föreningen Barkens Ångbåtar har ansökt om ett bidrag om 10 000 kronor till 

inredningen av ett verkstadsutrymme i hamnmagasinet där föreningens verksamhet 

bedrivs. Arbetet utförs av frivilliga krafter inom Barkens Ångbåtar och Barkens 

Järnväg.  

Verksamhet omfattar underhållsarbeten av ångbåtarna samt en omfattande samling 

båtmotorer, vilken har skapats genom bidrag från bl.a. medlemmar i 

Smedjebackens båtklubb och mycket ideellt arbete.  

Bidraget kommer att användas till byggnadsmaterial och nödvändiga elarbeten, 

vilket kommer att skapa förbättrade visningsmöjligheter av samlingarna.    

Beslutsunderlag 

Ansökan från Barkens Ångbåtar              
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§ 23 Dnr 2021/00048  

Avgiftsfritt konstkollo på Konsthallen Meken 

Kulturnämndens beslut 

En avgift på 300 kronor per deltagare tas ut om inte kommunens ansökan om medel 

för sommarlovsaktiviteter blir beviljad.                                 

Ärendebeskrivning 

Konstkollot på Konsthallen Meken har vid det här laget blivit en mycket omtyckt 

sommaraktivitet för barn som är intresserade av att prova på olika konstnärliga 

uttrycksformer. Konstkollot vänder sig till barn från 10 år och uppåt och kräver en 

förhandsanmälan till antingen för- eller eftermiddagspass.  

Sommarens konstkollo planeras till vecka 32 med olika teman måndag-torsdag och 

en möjlighet till presentationer och reflexioner under fredagen. Som tidigare år har 

konsthallens intendent i första hand engagerat de konstnärer som medverkar i 

pågående sommarutställning på Meken. I år erbjuds dans på måndag, måleri på 

tisdag, slöjd på onsdag och växtfärgning på torsdag.  

Konstnärerna ersätts enligt gällande rekommendationer i det s.k. MU-avtalet 

(Medverkans- och Utställningsavtalet) och till detta tillkommer kostnader för 

material och enkelt fika till barnen.  

För att hålla nere anmälningsavgifterna alternativt erbjuda avgiftsfri deltagande 

kommer konstkollot ingå i kommunens ansökan om medel för 

sommarlovsaktiviteter. Frågan har även ställts till Mekens vänförening och länets 

hemslöjdskonsulenter om intresse finns för samverkan.     
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§ 24 Dnr 2021/00043  

Revidering av avgifter på biblioteket 

Kulturnämndens beslut 

Anta förslaget till avgifter för biblioteket som ett led i arbetet kring 

bibliotekssamverkan i Dalarna.  

Ärendebeskrivning 

Arbetet med att förverkliga bibliotekssamverkan i Dalarna går vidare.  

I samband med detta föreslår biblioteksansvariga i kommunerna att införa 

gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken. 

Detta görs för att det blir logiskt för biblioteksanvändarna om avgifterna är 

desamma oavsett vilket bibliotek man använder. Enhetliga avgifter ökar också 

likvärdigheten för användarna och minimerar extra administration i det 

gemensamma biblioteksdatasystemet. 

Förseningsavgifter, reservationsavgifter och avgift för att beställa fjärrlån slopas i 

de kommuner som inte redan har gjort det. Ersättningsavgifterna samordnas och 

alla kommuner antar schablonavgifter för medier som inte återlämnas. Övriga 

avgifter som biblioteket har undantas från detta förslag. 

Synen på avgifter hör ofta samman med hur man ser på folkbibliotekets uppgift. 

Själva förmedlandet av medier, kunskap och läsupplevelser till alla är en av 

folkbibliotekets viktigaste uppgifter. Underlättas den eller hämmas den av avgifter?  

Om det inte finns förseningsavgifter kommer väl ingen att lämna tillbaka några 

böcker? 

Säters och Rättviks kommuner har slopat förseningsavgifter sedan flera år med gott 

resultat. Under coronapandemin har de flesta bibliotek tagit bort 

förseningsavgifterna av praktiska skäl. Inget ökat svinn har noterats under den 

tiden. De bibliotek som inte har förseningsavgifter vittnar om att arbetsmiljön i 

biblioteket blir trevligare. Säkerheten höjs också när man minskar 

pengahanteringen.  

I folkbibliotekets demokratiska uppdrag ingår att ge alla tillgång till läsning, 

litteratur och andra medier. Ett hinder för att låna kan vara att man är rädd för att 

glömma och få förseningsavgifter. Ofta kan det leda till att man undviker att lämna 

tillbaka det försenade, eftersom man skäms. Om vi tar bort förseningsavgifter ger 
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vi människor förtroendet att lämna tillbaka i tid. Det leder till en positiv istället för 

negativ upplevelse. Vi visar att vi tror på tillit istället för skam. 

Men blir inte efterfrågade böcker försent inlämnade om man slipper avgift? 

Konsekvenserna blir sannolikt störst för efterfrågade nyheter och kurslitteratur. 

Biblioteket kan motverka detta genom goda och snabba rutiner för påminnelser. 

Man kan också arbeta med tidiga spärrar för fortsatta lån.   

Kommer inte biblioteket att förlora pengar om man inte får betala för det man 

slarvat bort? 

Biblioteket tar inte in avgifter i hopp om att låntagarna ska missköta sig så att det 

blir intäkter. Intäkterna för ersättnings- och förseningsavgifter utgör en 

försvinnande liten del av biblioteksbudgeten. Att hantera intäkter medför en 

administration som är dyr i förhållande till hur mycket man får in. Det kostar 

personaltid, som annars kunde användas till andra uppgifter i biblioteket. Många 

fakturor som skickas ut avseende förkomna böcker förblir obetalda och det finns 

sällan något att mäta ut vid eventuellt ärende hos kronofogden. Vi har dock valt att 

behålla ersättningsavgifter för förkomna medier, men med gemensamma 

schablonavgifter för att minimera administration.  

Erfarenheter från andra bibliotek i Sverige och världen tyder på att 

biblioteksverksamheten fungerar utan förseningsavgifter. Alltfler bibliotek tar även 

bort ersättningsavgifter för förkomna böcker. Vi kommer att utvärdera detta när 

alla bibliotek varit igång i det gemensamma systemet under ett år för att se vilka 

konsekvenser det har blivit. Utifrån resultatet föreslår vi sedan beslut om fortsatt 

vägval. 

Förslag till avgifter inom Dalabiblioteken 

Reservations- och utlåningsavgifter 

Inom Dalabiblioteken tas inga reservationsavgifter ut. 

Fjärrlån av bok 

Inom Dalabiblioteken tas ingen avgift ut vid fjärrlån av bok. 

Fjärrlån innebär lån av bok från bibliotek utanför Dalabiblioteken. 

Fjärrlån av artikel 

Utskriftskostnad enligt kommunens gällande taxa för utskrifter. 

Förseningsavgifter 

Inom Dalabiblioteken tas inga förseningsavgifter ut. 
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Ersättningsavgifter 

Ersättningsavgifter för låntagare från 18 år – gäller medier på vuxenavdelningen: 

Bibliotekskort 0 kr (gäller även ersättningskort) 

Böcker och ljudböcker 250 kr (eller likvärdig ersättningsbok) 

Tidskrift, småtryck, pocket 50 kr 

DVD-fil 250 kr 

Tv-spel 600 kr 

Musik-cd 100 kr 

Fjärrlån enligt utlånande biblioteks avgifter 

Föremål enligt anskaffningsvärde 
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§ 25 Dnr 2021/00040  

Biblioteksplan 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Biblioteksplan 2021-2024 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 

antagande.                                   

Ärendebeskrivning 

Bibliotekschef Marie Larsdotter har upprättat ett förslag till revidering av 

Biblioteksplan 2021-2024. 

Enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 

Syftet med Smedjebackens kommuns biblioteksplan är att stärka 

biblioteksverksamheten och att ge en struktur för viktiga utvecklingsområden och 

samtidigt tydliggöra folk- och skolbibliotekens gemensamma uppdrag.                      

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2021-2024                
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§ 26 Dnr 2021/00041  

Skolbiblioteksplan 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Skolbiblioteksplan 2021-2024 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 

för antagande.            

Ärendebeskrivning 

Bibliotekschef Marie Larsdotter har upprättat förslag på revidering av 

Skolbiblioteksplan 2021-2024. 

Folk- och skolbiblioteken i Smedjebackens kommun har en gemensam 

biblioteksplan. För att få en tydlig bild av enbart skolbiblioteksverksamheten, har 

de utvecklingsprojekt som knyter an till skolbiblioteken lyfts ut ur den ordinarie 

biblioteksplanen och presenteras i ett eget dokument.                       

Beslutsunderlag 

Skolbiblioteksplan 2021-2024                    
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§ 27 Dnr 2021/00042  

Medieplan 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Medieplan 2021-2024 godkänns.            

Ärendebeskrivning 

Bibliotekschef Marie Larsdotter har upprättat förslag på revidering av Medieplan 

2021-2024. 

Medieplanen gäller för Smedjebackens folk- och skolbibliotek. Den uppdateras 

varje år i samband med uppföljning och utvärdering av biblioteksplanen. 

Medieplanen ska inte ses som enbart ett dokument utan mer som ett arbetssätt.                     

Beslutsunderlag 

Medieplan 2021-2024                
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§ 28 Dnr 2021/00045  

Remiss - Medborgarförslag om nytt kulturmiljöprogram 

Kulturnämndens beslut 

Kulturchefen får uppdraget att i samarbete med kollegor på miljö- och 

byggavdelningen ta fram ett förslag på processdag kring kommunens kulturmiljöer 

och framtagandet av ett nytt kulturmiljöprogram.    

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige med förslag att miljö- 

och byggnadsnämnden i samverkan med kulturnämnden inleder ett arbete med att 

ta fram ett kulturmiljöprogram som beskriver kulturhistorisk, estetiska och sociala 

värden i byggnader och miljöer. 

Kulturnämnden uppdrog 2019-02-07 åt kulturchefen att, i samverkan med Miljö 

och Bygg samt Länsstyrelsen i Dalarnas län, påbörja processen för att skapa ett 

kulturmiljöprogram för Smedjebackens kommun. Sedan dess har antikvarien på 

Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och samhällsplanering besökt Smedjebacken 

vid ett flertal tillfällen för information kring arbetet med ett kulturmiljöprogram. 

Vid dessa tillfällen har personal från både Kultur & Bibliotek och Miljö & Bygg 

medverkat. Det senaste mötet med länsstyrelsens antikvarie ägde rum 2020-05-18, 

vilket följdes upp med översändande av bl.a. slutrapporten för etapp 1 av 

kulturmiljöprogrammet i Leksands kommun.  

För att driva frågan vidare har Kulturnämnden under 2020 genomfört 

organisationsförändringar inom allmänkulturenheten för att möjliggöra tillsättandet 

av en kommunantikvarietjänst. Ett av skälen för att tillföra byggnadsantikvarisk 

kompetens till Smedjebackens kommun är Kulturnämndens önskan om att 

tillsammans med Miljö- och byggnadsnämnden verka för framtagandet av ett 

kulturmiljöprogram.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag och Dnr 2019/00013   
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§ 29 Dnr 2021/00044  

Kulturpris 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden utser Eva Långberg till 2021 års kulturpristagare. 

Smedjebackens kommuns kulturpris 2021 tilldelas Eva Långberg för hennes 

besjälade engagemang inom kulturens och folkbildningens mångfasetterade 

områden. 

Med öppet hjärta och sinne, personlighet och en stor portion rättvisepatos lyckas 

Eva entusiasmera och fånga intresset hos människor hon möter som folkbildare. 

Hennes nyfikenhet för olika hantverk och kulturuttryck däribland litteratur, konst, 

odling och textilier smittar av sig, fascinerar och intresserar dem hon möter i sin 

omgivning.  

Eva Långberg bär på förmågan att i det kreativa mötet med människor vaska fram 

guldkornen, vilka hon formar till något personligt, ett eget uttryck, ett eget grepp.                 

Ärendebeskrivning 

Fyra nomineringar har inkommit på sammanlagt tre olika personer till kultur- och 

biblioteksavdelningen till och med dagens datum.  

Enligt reglerna för Smedjebackens kommuns kulturpris kan tidigare föreslagna 

personer komma ifråga för priset. Kulturpriset kan ha fler än en mottagare och då 

delas prissumman mellan dem. 

Med anledning av Coronapandemin kommer årets nationaldagsfirande återigen 

genomföras i digitalt format, vilket medför att utdelningen av kulturpriset kommer 

att ske i samband med kulturarvsdagarna under hösten på lämplig plats i 

kommunen. Prissumman är 10 000 SEK.   

Beslutsunderlag 

Nominerade kulturpristagare från 2012 

Kulturpristagare genom åren                               
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§ 30 Dnr 2021/00051  

Information om samarbetsavtal för folk- och skolbibliotek 
samt biblioteksservice VBU 

Kulturnämndens beslut 

Lägga informationen om samarbetsavtalen gällande biblioteksservice och folk- och 

skolbibliotek till handlingarna.                   

Ärendebeskrivning 

Bibliotekschef Marie Larsdotter informerar om samarbetsavtal för folk- och 

skolbibliotek med familje- och utbildningsförvaltningen, samt samarbetsavtal 

gällande biblioteksservice med Västerbergslagens utbildningsförbund VBU.                              

Beslutsunderlag 

Samarbetsavtal gällande biblioteksservice 

Samarbetsavtal folk- och skolbibliotek                   
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§ 31 Dnr 2021/00001  

Verksamhetsinformation 2021 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen.                                         

Ärendebeskrivning 

Dalabiblioteken 

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan är nu påskrivet av Susanne Hedman-

Jensen och Fredrik Rönning. 

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut om gemensamma avgifter ska upp i 

kulturnämnden samt kommunstyrelsen. 

Bibliotekschefskonferens 

På grund av pågående pandemi blev vårens bibliotekschefskonferens digital. Fokus 

kring styrgruppsfrågor och beslut som måste tas inför upphandling och det 

förestående samgåendet med Dalabiblioteken. En förmiddag ägnades åt digital 

utveckling. 

Virtuell studieresa 

Bibliotekscheferna i Dalarna kommer att delta i en virtuell resa till Helsingfors. Det 

är biblioteken i Falun och Länsbibliotek Dalarna som inbjuder till denna virtuella 

resa till Ode, och den kommer att ske genom försnack, en resa och ett eftersnack. 

Stärkta bibliotek 

Ny ansökan är inskickad till Kulturrådet för ett fjärde och avslutande år med arbetet 

med biblioteksmiljöerna ur ett tillgänglighetsperspektiv och i synnerhet människor 

med olika funktionsvariationer. Bibliotekslagens fjärde paragraf slår fast att en av 

de prioriterade grupperna är människor med funktionsnedsättning. Det som återstår 

är hyllbelysning, belysning i stort samt möjligheten att installera RFID. Genom att 

fortsätta det pågående arbetet i biblioteksrummet kommer vi att ytterligare utöka 

tillgängligheten för de grupper som vi idag har identifierat har ett stort behov. Den 

visuella miljön består av intryck som vi upplever med ögonen och påverkar vår 

möjlighet till koncentration och lärande, det är därför av stor vikt att vi tillgodoser 

detta i biblioteksrummet. Jämn och bländfri belysning bör installeras. Installera 

RFID framförallt för automatisering av lånehantering, tekniken tillämpas även för 

tillgänglighet för funktionshindrade och ökar integriteten för låntagarna. RFID-

tekniken ger möjlighet till ett enkelt och ergonomiskt sätt att låna och återlämna 

böcker. Tillgängligheten ökar för äldre och funktionshindrade genom att RFID ger 

enklare handhavande vid lån/återlämning. Låntagarnas integritet ökar då de kan 
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låna själva, utan insyn. Möjliggör att anpassa biblioteken till besökarna så att de 

ska kunna göra så mycket som möjligt på egen hand. Tillgängligheten för 

synskadade ökar vid införande av exempelvis Audio Index. 

Källkritik i fokus 

Bibliotekspersonalen har samtliga deltagit i en digital konferens anordnad av 

skolporten kring arbetet med källkritik. Vi fick ta del av gemensamma 

föreläsningar med påföljande givande diskussioner. 

Infopoints 

Smedjebacken och Söderbärke bibliotek kommer att bli Infopoints. En Infopoint är 

en fast eller rörlig plats där besökare erhåller information och kunskap om 

närområdet och regionens turistiska utbud, både digitalt och analogt. För att bli en 

Infopoint har all personal genomgått Visit Dalarnas utbildning. 

Digiutveckling 

Digiutveckling, en fortsättning på arbetet med digitalt arbete på biblioteken, 

bibliotekscheferna i Dalarna har gått ett Dalaspår, och nu ska detta implementeras 

även med all personal. Handlar om digitala verktyg och applikationer, digital 

utveckling/transformation och kompetensutveckling för bibliotekspersonal. Solveig 

Magnusson och Jonna Steinrud kommer på uppdrag från Länsbibliotek Dalarna att 

lotsa oss genom just vårt biblioteks digitala resa. Mimmi och Cristian är våra 

representanter i Dalabiblioteken för detta arbete i stort, men det kommer att göras 

en planering enbart för biblioteken i Smedjebacken under en första digital träff. 

Folkhälsosoffan 

Kulturchefen är inbjuden att medverka i Folkhälsosoffan den 29 april som äger rum 

i Konsthallen Meken för att berätta om vilka kulturella vandringar som finns att ta 

del av inom kommunen. Utöver de guidade visningarna på Flogberget och vid 

Flatenbergs hytta vilka planeras till sommaren med start v. 27 finns även 

konstvandringen och poesivandringen i Smedjebacken.  

Sommarutställningen på Konsthallen Meken 

Förberedelserna inför sommarens grupputställning på konsthallen pågår för fullt. 

Själva installationsarbetet startar i början av maj och utställningsperioden är 29 

maj–28 augusti.  

Eric Andersson, IC-98, Jenny Käll, Märta König, Lina Sofia Lundin heter de 

inbjudna konstnärerna och temat rör sig kring naturen. I en tid av miljöförstöring 

och klimatförändring vill utställningen skildra hur förhållandet mellan natur och 

kultur, människa och landskap, gestaltas idag. Utställningen ”Tillbaka till Naturen” 

bjuder på måleri, installation, transdisciplinära projekt, skulptur, video och 

småskalig odling.                                      
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§ 32 Dnr 2021/00003  

Meddelanden 2021 

Kulturnämndens beslut 

Lägga informationen till handlingarna.                                 

Ärendebeskrivning 

Beslut från kommunstyrelsen gällande Riktlinjer för mat och måltider i 

Smedjebackens kommun 

Beslut från kommunfullmäktige 2021-04-19 gällande avsägelse från uppdrag som 

ledamot i kulturnämnden (SD) 

Beslut från kommunfullmäktige 2021-04-19 gällande avsägelse från uppdrag som 

ersättare i kulturnämnden (L) 

                           

 


