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§ 41 Dnr 2022/00054  

Utredning av kulturmiljövärden på Kyrkskolan 
Söderbärke 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna rapporten.             

Ärendebeskrivning 
Sanna Svensson kommunantikvarie informerar om utredningen av 
kulturmiljövärden på Kyrkskolan i Söderbärke. 

Under hösten 2022 har avdelningen miljö- och bygg i Smedjebackens 
kommun, genom kommunantikvarien, haft till uppgift att utreda om den 
äldsta delen av Kyrkskolan i Söderbärke (även kallad Borgen) har några 
kulturhistoriska värden och vari dessa i sådana fall består.  

Den kulturhistoriska utredningen är en del i ledet av en kommande 
renovering av skolan och utgör del av underlaget i projektets första etapp. 

Syftet med rapporten är att utreda om Kyrkskolans äldsta del, Borgen, har 
kulturhistoriska värden samt ringa in och beskriva dessa. 

Borgen uppfördes på nuvarande plats 1939. Under 1960-talet tillkom en 
mellanstadiebyggnad på andra sidan skolgården. Den revs och ersattes av en 
ny byggnad under 2010-talet. Under sent 1960- eller tidigt 1970-tal tillkom 
även en matsalsbyggnad strax öster om Borgen. De sammanbyggdes genom 
en lågt liggande entréhall.                

Beslutsunderlag 
Utredning av kulturmiljövärden, Kyrkskolan Söderbärke.           
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§ 42 Dnr 2022/00004  

Budgetuppföljning 2022 

Kulturnämndens beslut 
Budgetuppföljningen godkänns.                   

Ärendebeskrivning 
September 

Kulturen Periodbud. Utfall Avvikelse 
Budget 

helår 
Prognos 

helår Avvikelse 
Intäkt -1 625 -1 453 -172 -2 167 -2 167 0 
Personalkostn. 5 247 5 351 -104 6 996 6 996 0 
Kostnad 4 696 4 280 416 6 262 6 262 0 
Netto 8 318 8 178 140 11 091 11 091 0 

 
Ekonomisk analys: 

Utfallet tom september visar ett överskott med 140 tkr.  

Intäkter visar en avvikelse med 172 tkr för perioden. Merparten har med 
AMS bidrag som släpar en månad. Det är svårt att prognosticera intäkter för 
året gällande sommarens aktiviteter i Meken och kommunens kulturmiljöer 
men i dagsläget utgår verksamheten från att budget hålls för året. 

Personalkostnaden visar en avvikelse för perioden 104 tkr.  Prognosen för 
helår är att personalkostnader håller budget. 

Övriga kostnader visar ett överskott för perioden med 416 tkr. Medel för 
program har inte nyttjats för perioden. Prognosen för året är att medlen 
används och att budgeten hålls. 

Prognos för helår är en budget i balans. 
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Oktober 

Kulturen Periodbud. Utfall Avvikelse 
Budget 

helår 
Prognos 

helår Avvikelse 
Intäkt -1 806 -1 614 -192 -2 167 -2 167 0 
Personalkostn. 5 830 5 959 -129 6 996 6 996 0 
Kostnad 5 218 4 845 373 6 262 6 262 0 
Netto 9 243 9 190 53 11 091 11 091 0 

 

Ekonomisk analys: 

Utfallet tom oktober visar ett överskott med 53 tkr.  

Intäkter visar en avvikelse med 192 tkr för perioden. Merparten har med 
AMS bidrag som släpar en månad. Det är svårt att prognosticera intäkter för 
året gällande sommarens aktiviteter i Meken och kommunens kulturmiljöer 
men i dagsläget utgår verksamheten från att budget hålls för året. 

Personalkostnaden visar en avvikelse för perioden 129 tkr.  Prognosen för 
helår är att personalkostnader håller budget. 

Övriga kostnader visar ett överskott för perioden med 373 tkr. Medel för 
program har inte nyttjats för perioden. Prognosen för året är att medlen 
används och att budgeten hålls. 

Prognos för helår är en budget i balans.      
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§ 43 Dnr 2022/00057  

Kultur- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
och kulturutskottets ansvarsområden 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.                      

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stefan Bosbach informerar om arbetet med reglemente och 
delegationsordning till kultur- och samhällsbyggnadsnämnden samt 
kulturutskottets ansvarsområden.                     
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§ 44 Dnr 2022/00055  

Upphörande av förordnande som dataskyddsombud för 
kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 
Uppdraget som dataskyddsombud för kulturnämnden upphör från och med 
2023-01-17.             

Ärendebeskrivning 
Då nämndsorganisationen kommer förändras och kulturnämnden upphör så 
kommer Christer Granqvists förordnande som dataskyddsombud för 
kulturnämnden i Smedjebackens kommun att upphöra från och med den 17 
januari. 

Den nya kultur- och samhällsbyggnadsnämnden kommer den 17 januari att 
ta beslut om förordnande av Christer Granqvist som dataskyddsombud.         
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§ 45 Dnr 2022/00056  

Ansökan från studieförbundet Vuxenskolan 

Kulturnämndens beslut 
Studieförbundet Vuxenskolan beviljas ett kommunalt bidrag med  
29 637 kronor.                   

Ärendebeskrivning 
Det har uppdagats att Studieförbundet Vuxenskolans ansökan om 
kommunalt bidrag av misstag fallit bort i hanteringen av inkomna handlingar 
vilka ligger till grund för det kommunala stödet.  

Fördelningen avgörs på studieförbundens antal deltagartimmar uträknat 
enligt Folkbildningsrådets rekommendationer på den procentuella 
fördelningen av bidraget föregående år. Förvaltningsekonomens uträkning 
ligger till grund för fastställandet av kommunbidrag samt momsbidrag, vilket 
resulterar i ett totalt bidrag på 29 637 kronor.                    

Beslutsunderlag 
Ansökan 
Kommunsammandrag 
Revisionsberättelse  
Verksamhetsberättelse 2021 Smedjebackens kommun 
Verksamhetsberättelse Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna 2021 
Verksamhetsplan 2022 Smedjebackens kommun                   
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§ 46 Dnr 2022/00005  

Ansökan om kulturbidrag - 
evenemangsstöd/projektstöd 2022 

Kulturnämndens beslut 
Bevilja ett projektstöd om 20 000 kronor under förutsättning att sökande 
lyckas få ihop erforderliga medel för bokutgivningen i samarbete med 
LAVA förlag.                      

Ärendebeskrivning 
Nathalie Persson, i Smedjebacken, har ansökt om ett projektstöd om  
36 250 kronor inkl. moms, vilket hon avser använda för tryckning av sin 
diktsamling som LAVA förlag, Stockholm, är beredda att ge ut i ett 
samarbete där författaren står för en del av kostnaderna själv. Antalet manus 
som förlaget mottar per månad är så stort att de inte kan erbjuda ett 
traditionellt förlagskontrakt där förlaget tar alla kostnader.  

I en tid då vi dagligen läser och hör om unga människors utsatthet, stora oro 
och de ökande ohälsotalen, som går ner i åldrarna, är det värdefullt att visa 
på kreativa initiativ vars syfte är att inspirera andra. Nathalie Perssons texter 
om livet kan både ge nya perspektiv och skapa igenkänning hos läsaren. 
Hennes önskan är att kunna inspirera människor.  

Kulturnämnden kan stötta utgivningen av diktsamlingen; inte enbart för att 
uppfylla drömmen hos en ung skapande kvinna med rötter i Smedjebacken, 
utan också för att lyfta konstens betydelse för alla människors liv.  
Vid lämpligt tillfälle kommer ett publikt framträdande arrangeras 
tillsammans med Nathalie Persson på Werner Aspenströmbiblioteket med 
möjlighet till inblick i det kreativa skrivandet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med förlagets utlåtande och utdrag ur blivande bok.                 
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§ 47 Dnr 2022/00003  

Verksamhetsinformation 2022 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna informationen.                   

Ärendebeskrivning 
Avstämningsmöte har ägt rum 28 oktober med berörda samarbetsparter inom 
kommunen med fokus på Flogbergets besöksgruva och Flatenbergs hytta. 
Man har avslutat renoveringsarbetena vid hyttan; rostugnen är reparerad, 
landgången är riven och markarbeten genomförts runt rostugnen. Nu kvarstår 
formgivning av utställningen av de för hyttan unika verktyg som rengjorts av 
Väderbacken Allservice AB. 

Kulturchefen har beviljat ett bidrag till en kortfilmsproduktion som heter 
”Askmannens ö” och handlar om en ung man som blir fast på en öde ö i en 
insjö. Filmen, som fått stöd av Film i Dalarna, spelas in i Smedjebackens 
kommun.  

Två musikarrangemang ägde rum i Konsthallen Meken under 
Ahlbäckpristagare Ulrika Linders utställningsperiod, vilket resulterade i 
betydligt högre besökssiffror än tidigare års utställningar i oktober. 
Dalasinfoniettan har uttryckt ett särskilt tack för det vänliga mottagandet de 
fick och återkommer gärna!  

Under höstlovet bjöd kultur- och biblioteksavdelningen på flera fina program 
för barn i olika åldrar och vuxna tillsammans med barn i konsthallen, på 
Werner Aspenströmbiblioteket och i Gruvstugan.  

Kulturchefen och konstintendenten har deltagit på årets Samtidskonstdagar, 
vilka arrangerades av Statens konstråd på Kulturhuset i Stockholm. 
Värdefulla nätverksmöten som gav uppslag till verksamhetsutveckling. 

Bibliotekets sociala biblioteksverksamhet visade upp vad biblioteket 
erbjuder just den målgruppen under årets seniormässa i Folkets Hus.  

Föreläsningen Odla smakminnen, med Agneta Magnusson, hölls på Werner 
Aspenströmbiblioteket en söndag i oktober. Ett samarbete med Barkens 
trädgårdssällskap. 
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Under oktober hölls en e-mässa om digitala tjänster i Ahlbäcksalen där olika 
aktörer visade upp sina e-tjänster. Denna e-mässa anordnades i samarbete 
mellan kultur- & bibliotek, medborgarservice och omsorgsförvaltningen. 
Bland annat visades bibliotekets e-tjänster, medborgarservice berättar om sin 
verksamhet och vad som erbjuds, omsorgsförvaltningen informerar om den 
senaste tekniken och hjälpmedel som finns att tillgå i hemmet, Bärkehus AB 
visade och berättade om sina tjänster, Norrbärke sparbank informerade om 
sina e-tjänster bland annat BankID och Swisch samt om säkerhet på nätet, 
Släktforskarföreningen fanns på plats, 1177.se hade representanter på plats 
som informerade och visade hur deras e-tjänst fungerar, Utbildare finns på 
plats och du har möjlighet att anmäla dig till en kurs för att lära dig mer för 
användning av datorer/surfplatta/mobil. 

Barnverksamheten på biblioteket har under hösten haft sagostund varannan 
fredag, barnens lördag varannan lördag, bebiscafé under torsdagar i 
november och en avslutning med stort bok-kalas sista lördagen i november. 
Musse & Helium kommer på besök, det blir uppträdande med dom, 
ansiktsmålning, fiskdamm, tipspromenad, fika med mera. 

All bibliotekspersonal i länet inbjöds och deltog i en inspirationsdag, 
Dalabibliotekens dag. Ludvika bibliotek tillsammans med Smedjebackens 
bibliotek var värdar för denna dag. Konferencierer för dagen var Teater 
Kung och Drottning Per Wernolf och Kari Hamfors Wernolf. Vi fick en 
historisk tillbakablick, förhandstitt på dalabibliotekens webb, presentationer 
från arbetsgrupperna inom Dalabiblioteken och mycket mer. Det blev en 
fantastisk dag. 

Bibliotekschefen har tillsammans med övriga bibliotekschefer i länet deltagit 
på ett internat i Tällberg två dagar i slutet av oktober. 

Vårt stärkta biblioteksprojekt, ”biblioteksbil / mobilt medborgarkontor” är 
nu i gång. En mobil enhet med både biblioteks- och medborgarservice 
medför ett ökat och mer strukturerat samarbete mellan de båda 
verksamheterna som gemensamt jobbar för en ökad service och ett mer 
demokratiskt jämlikt medborgarskap. 

Marika Alneng från Ordmyllan, har fått i uppdrag att kartlägga den 
medborgarservice som erbjuds kommunens invånare idag via bibliotek och 
medborgarkontor med målet att få en överblick över verksamheten och den 
samverkan som sker. ”Vad gör bibliotek och medborgarservice” - en studie 
av dagens verksamhet som inkluderar kartläggning av bibliotekens service 
(där personalen på plats fyller i en mall under två veckor för att identifiera 
vilka frågor som de olika verksamheterna får). När detta är gjort följer 
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intervjuer med några medarbetare från respektive ställe som komplement till 
en fördjupad bild av verksamheterna. Slutligen en enkät till samtliga 
medarbetare (anonymiserad) för att få syn på attityder kring uppdrag, 
verksamhet och ökad samverkan. Om ökad samverkan ska ske behöver all 
personal vara positivt inställda. Den tänkta satsningen ska ses som ett sätt att 
praktiskt tillämpa de värden som kommunen står för, dvs bidra till 
välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro. Detta genom att 
medverka till dialog och kunskapshöjande möten, samt till samverkan kring 
förtidsröstning för att fler ska ges möjlighet att enkelt kunna rösta. En mobil 
service kan också bidra med kulturellt värde och vara en social mötesplats.       
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§ 48 Dnr 2022/00001  

Delegationer 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.            

Ärendebeskrivning 
Kontrakt med Jäders Teater på föreställningen Resor jag (aldrig) gjort. 

Avtal med Musse & Helium och Milk and Friends på två minishower.             
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§ 49 Dnr 2022/00002  

Meddelanden 2022 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.                

Ärendebeskrivning 
Beslut från Länsstyrelsen om Tillstånd att använda metallsökare i enlighet 
med kulturmiljölagen inom Smedjebackens kommun.                 
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