Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(13)

Sammanträdesdatum

2020-10-15

Kulturnämnden
Plats och tid

Möte på distans via Teams, torsdagen den 15 oktober 2020 kl 09:00-10:10

Beslutande

Vanja Larsson (V), Ordförande
Kerstin Ernebrink (S), 1:e vice ordförande
Aulikki Gåsfors (S)
Michaela Söderlund (S)
Mona Sundberg (C)
Håkan Berggren (M)
Johan Persson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Barbro Lovang (MP)
Linus Karlén (C)

Övriga närvarande

Anne Seppänen, kulturchef
Marie Larsdotter, bibliotekschef
Mona Jansson, sekreterare

Justerare

Mona Sundberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, onsdag den 21 oktober kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mona Jansson

Ordförande
Vanja Larsson
Justerare
Mona Sundberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-15

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Kulturkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mona Jansson
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§ 37

Dnr 2020/00018

Budgetuppföljning 2020
Kulturnämndens beslut
Budgetuppföljningen godkänns.
Ärendebeskrivning
September

Kulturen
Intäkt
Personalkostn.
Kostnad
Netto

Periodbud. Utfall
-1 535 -1 411
5 147 5 048
4 297 4 428
7 909 8 065

Avvikelse
124
-99
131
157

Budget
helår
-2 046
6 862
5 729
10 545

Prognos
helår
-2 046
6 862
5 729
10 545

Ekonomisk analys:
Utfallet tom september visar ett underskott med 157 tkr.
Trots att verksamheten har haft vakanser har man samtidigt haft högre
kostnader än väntat för perioden för bland annat Konsthallen Meken samt
kulturmiljö.
Kulturnämnden har intäkter som avviker mot ordinarie budget på grund av
coronapandemin. Med oro för svikande besöksantal till sommarutställningen
på Konsthallen Meken infördes fri entré och gratis konstkollo för barn och
unga.
Den andra källan för intäkter är visningsavgifter på framförallt Flogbergets
besöksgruvor. Antalet betalande minskade med 300 personer jämfört med
året innan och intäkter från caféet uteblev då verksamheten sköttes av en
entreprenör.
Prognos för helår är att budgeten hålls.
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§ 38

Dnr 2020/00022

Budget 2021 plan 2022-2023
Kulturnämndens beslut
Budget 2021 med plan 2022-2023 för kultur och bibliotek fastställs enligt
upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
På kommunfullmäktige i november antas budget 2021 och plan 2022-2023.
Nämndplanen som antogs 2020-05-07 används igen, men med uppdateringar
med anledning av några nya förutsättningar. Likaså finns en ny tabell
framtagen för de ekonomiska förutsättningarna samt redovisning för
nämndens verksamhetsmål och hur dessa kan relateras till kommunens
övergripande sex verksamhetsmål.
Senast den 16 oktober ska kulturnämnden lämna in ett beslutat
budgetmaterial till ekonomiavdelningen.
Beslutsunderlag
KN Budgetmall inför 2021 och med plan 2022-2023
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§ 39

Dnr 2020/00053

Ändring av taxor för allmänkulturen
Kulturnämndens beslut
1. Avgiften för biljett till guidad kulturhistorisk visning höjs från 100 kr per
person till 125 kr per person från 18 år och äldre.
2. Flogbergets familje- eller barnvisningar ändras till att kosta 100 kr per
vuxen. Barn och unga under 18 år gratis.
3. Avgifter i samband med uthyrning av Gruvstugan på Flogberget:
Föreningar betalar en avgift om 500 kr
Privatpersoner betalar en avgift om 1500 kr.
4. Kulturchefen får till uppdrag att ta fram ett avtal för uthyrningen av
gruvstugan på Flogberget.
Ärendebeskrivning
Beredningen har diskuterat möjliga förändringar av vissa taxor inom
allmänkulturenhetens område. Detta gäller i första hand justeringar av
befintliga visningsavgifter samt fastställande av avgifter i samband med
uthyrning av Gruvstugan på Flogberget för föreningar respektive
privatpersoner.
Förslaget om en mindre avgiftshöjning för guidade visningar för vuxna (från
18 år) hänger samman med planen att överlåta biljettbokningar sommartid åt
Visit Dalarna, vilka tar ut en avgift för uppdraget.
Beslutsunderlag
Sammanställning över avgifter kopplat till visningar och uthyrning.
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§ 40

Dnr 2020/00048

Sammanträdestider 2021
Kulturnämndens beslut
Sammanträdestider 2021 för kulturnämnden fastställs.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden 2021 har tagits fram.
Tid: 09.00

Justerandes signatur

Beredning

Kulturnämnden

21 januari

4 februari

11 mars

25 mars

22 april

6 maj

20 maj

3 juni

2 september

16 september

30 september

14 oktober

18 november

2 december
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§ 41

Dnr 2020/00054

Renovering av Smeden
Kulturnämndens beslut
Kulturchefen får i uppdrag att undersöka vilka kostnader som en renovering
av träskulpturen Smeden skulle innebära.
Ärendebeskrivning
Chefen för tekniska avdelningen har uppmärksammat kulturchefen att det
kan vara aktuellt med renoveringsinsatser på träskulpturen Smeden som är
placerad vid infarten till Smedjebacken vid Rv. 66. Skulpturen har SvenGöran ”Snidare-Niklas” Niklasson gjort.
Vid senaste renoveringen för ca. 7-8 år sedan uppgick kostnaderna totalt till
ca. 350 tkr.
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§ 42

Dnr 2020/00055

Detaljplan för kvarteret Berguven, Berga gård
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden anser att Berguven 7 har ett stort kulturhistoriskt värde för
kommunen. Vi anser att byggnadens karaktärsdrag ska bevaras och att ett
rivningsförbud ska gälla. Kulturnämnden ställer sig positiv till att
användningsområdena för byggnaden utökas.
Ärendebeskrivning
Kulturchef Anne Seppänen informerar om Samråd - Detaljplan för kvarteret
Berguven, Berga gård som inkommit från miljö- och byggnadsnämnden.
Synpunkter på förslaget ska vara inlämnat senast 2020-11-06.
Planförslagets syfte är att utöka antalet användningar för kvartersmarken
inom fastigheterna Berguven 7 och 9 för att skapa möjligheter för området
att förändras över tid. Planförslaget innebär att fler typer av verksamheter
kan etablera sig i de centrala delarna av Smedjebacken med närhet till
service och kollektivtrafik.
Det primära syftet är att utöka användningen av Berguven 7 och samtidigt
skydda byggnaden från rivning och införa en preciserad skyddsbestämmelse.
Syftet är också att anpassa markanvändningen inom hela kvarteret till
rådande förhållanden samt göra plansituationen aktuell och funktionell.
Ett genomförande av planen innebär en möjlighet till komplettering av
bostäder, kontor eller andra småskaliga verksamheter, vilket bedöms vara i
linje med gällande översiktsplan. Planförslaget är förenligt med
översiktsplanen och föreslås därför upprättas med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2020-09-16
Samråd
Planbeskrivning
Karta
Checklista
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§ 43

Dnr 2020/00002

Verksamhetsinformation 2020
Kulturnämndens beslut
Godkänna informationen.
Ärendebeskrivning
Bibliotek
Vi har haft en halvdags utvärdering all bibliotekspersonal om verksamheten
våren 2020.
Viktigt att ta oss tid för att utvärdera det arbetet vi gjort. Vad var bra? Vad
hade vi kunnat göra annorlunda? Och vad vill vi förstärka, jobba vidare med.
Dessvärre har vi ju under våren 2020 inte kunnat genomföra stora delar av
vårt arbete och program som var planerat på grund av pågående pandemi.
Personalen deltog, under förutsättning att de ej hade tjänst i lånedisken på de
digitala förlagsdagarna 2–3 september.
21 september var det tänkt att det skulle bli uppstart av den digital
bokcirkeln. Tyvärr var vi tvungna att ställa in den på grund av för få
anmälningar.
24–27 september var det dags för årets bokmässa. Även denna kördes i år
digital, så alla kunde i mån av tid ta del av utbudet som erbjöds.
Uppstart av barnens lördag 26 september med besök av Johan Anderblad.
”Det tutar och blinkar”. 3–8 år. Denna gång hade vi, för att Coronaanpassa,
föranmälan och max 30 personer. Vi blev 30 personer och kunde konstatera
att Ahlbäcksalen fungerade utmärkt att anpassa för 30 personer med det
avstånd som föreskrivs för att Coronaanpassa lokalen.
Vi har även invigt pysselskåpet på barnavdelningen under barnens lördag
3 oktober med 18 glada pysselsugna barn och 12 vuxna.
1 oktober deltog samtliga i en inspirationsdag för arbetet med nationella
minoriteter. Även denna digital.
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6 oktober deltog samtliga på en digital konferens med redovisning av arbetet
med Stärkta biblioteksmedel. Starka bibliotek – vad gjorde vi med pengarna?
Ifrån oss redovisade Marie & Maria vårt arbete på Werner
Aspenströmbiblioteket, vår film visades också då. Det var ca 100 deltagare
från 4 län som deltog.
På Söderbärke bibliotek har nu arbetet med formgivningen påbörjats av Lisa
och Elina, utifrån att tillgodose tillgängligheten för personer med kognitiva
funktionsvariationer. I Söderbärke är det ett annat sätt att tänka, då vi där är
ett integrerat folk- och skolbibliotek och har lite andra målgrupper att täcka
in. Spännande och roligt.
På de digitala konferenser som all bibliotekspersonal deltagit i, har vi ställt i
ordning Ahlbäcksalen med stor filmduk att titta på. Detta har varit mycket
lyckat, då vi samtidigt fått den sociala biten som också är så viktig när det
gäller både för- och efterarbetet kring de gemensamma utbildningar,
föreläsningar och konferenser vi fått ta del av. Att ta del av digitala
utbildningar, föreläsningar och konferenser har för oss gett en helt annan
möjlighet för alla att kunna delta, och det ökar även sammanhållningen bland
personalen. Men, konstateras kan, att det här med tekniken och digitala
sändningar är en svår nöt att knäcka, men det märks att samtliga blir mer och
mer vana vid det, och man börjar hitta fram till rätt teknik.
Allmänkulturenheten
Utlysningen av skissuppdraget för den konstnärliga gestaltning vid LSSboendet som byggs på Kyrkogatan 61 i Kv. Granholmen resulterade i 64
intresseanmälningar. Urvalsgruppen bestående av enhetschef Tina
Andersson, fastighetschef på Bärkehus Erik Hägerman,
konstnärsrepresentant Karin Jaxelius och kulturchefen har gått igenom allt
material och utsett två konstnärer för skissuppdraget. Skulptörerna Ann
Carlsson Korneev från Fjällbacka och Gunnar Carl Nilsson från Hälleforsnäs
ska inlämna skisser senast 2020-12-11.
Västerbergslagens kulturskola och Konsthallen Meken inleder ett samarbete
kring bildämnet efter årsskiftet. Planering har startat kring lämpligt tema och
bästa upplägg för bildlektioner i form av konstnärsledda workshops där även
bildpedagog från kulturskolan kommer att medverka tillsammans med
eleverna.
Flogbergets besöksgruvor stängs ner inför vintern enligt checklista. Detta
ansvarar Bärkehus för i samarbete med Tekniska och Kultur & Bibliotek.
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Fotografier av Helene Schmitz, 2019 års Ahlbäckpristagare, kommer att
visas i Konsthallen Meken 11 oktober-8 november med invigning lördag den
10 oktober och finissage med flera kulturinslag lördag den 7 november.
Öppettiderna blir torsdag-fredag kl. 12-17 och lördag-söndag kl.12-15.
Medlemmar ur Ahlbäckstyrelsen ställer upp som utställningsvärdar på
helgerna, vilket betyder mycket inte minst ur en ekonomisk synvinkel.
Utvärderingsmöte angående årets Konst runt Barken sker måndag den
12 oktober med delar av dem som deltog på konst- och hantverksrundan
8–11 juli.
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§ 44

Dnr 2020/00003

Delegationer 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Utställningsavtal mellan konsthallen Meken och utställaren Helene Schmidt
Anställningsinformation visstidsanställning av assistent 2020-10-01 – 202109-30
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§ 45

Dnr 2020/00004

Meddelanden 2020
Kulturnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-08 gällande Riktlinjer för
representation och uppvaktning.
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