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§ 1 Dnr 2020/00007  

Information om monumentet i Gubbo 

Kulturnämndens beslut 
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.                 

Ärendebeskrivning 
Birger Carlsson informerar om monumentet i Gubbo, vem som är ägare av 
mark samt monument och underhåll och skötsel av det. 
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§ 2 Dnr 2020/00006  

Information om processdag om utveckling av 
kulturmiljöer i Smedjebackens kommun 

Kulturnämndens beslut 
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.                

Ärendebeskrivning 
Anna Falkengren vikarierande assistent på kultur- och biblioteksavdelningen 
informerar om processdag om utveckling av kulturmiljöer i Smedjebackens 
kommun.                 
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§ 3 Dnr 2020/00008  

Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 

Kulturnämndens beslut 
Bokslut och verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2019 godkänns.           

Ärendebeskrivning 

Kultur och Bibliotek         
Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall  
  2019 2019   2018 
Verksamhetens intäkter,         
inkl interna poster 12140 13486 1346 11984 
Verksamhetens kostnader,         
inkl interna poster 12140 13771 -1631 11737 

Årets resultat 0 285 -2977 -247 
Investeringar 200 172 28 0 
Antal årsarbetare   12    12 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt bokslutsunderlag 2019 för 
kulturnämndens verksamhet.                     

Beslutsunderlag 
Bokslut och verksamhetsberättelse för kultur- och bibliotek 2019                          
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§ 4 Dnr 2020/00009  

Internkontrollplan 2020 

Kulturnämndens beslut 
Internkontrollplanen för 2020 godkänns.             

Ärendebeskrivning 
Internkontrollplanen ska tas fram årligen och fastställas av ansvarig nämnd. 
Kulturnämndens internkontrollplan 2020 lyfter fyra processer/rutiner samt 
kontrollaktiviteter kopplade till dessa för att säkerställa den interna 
kontrollen  

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2020          
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§ 5 Dnr 2020/00010  

Uppföljning av internkontrollplan 2019 

Kulturnämndens beslut 
Uppföljning av internkontrollplanen för år 2019 godkänns.                 

Ärendebeskrivning 
I samband med bokslutsarbetet har kulturnämndens internkontrollplan för 
2019 följts upp. Planen innehöll fyra kontrollområden och samtliga har 
kunnat följas upp. 

Rapporterna visar att kontrollområden har fungerande rutiner, men 
processerna är pågående. Utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som 
gjordes framgår att alla kontrollområden har fungerande rutiner. Samtliga 
bör stå kvar i internkontrollplanen för 2020. Med anledning av ny 
förvaltningsekonom bör rutinen för utbetalning även omfatta bidrag till 
studieförbunden. 

Process/rutin  Kontrollmoment  Resultat 
Bemanning  Säkerställa att aktuell 

kompetensförsörjningsplan 
finns 

Rutinen fungerar, men planen 
behöver kontinuerligt 
aktualiseras 
 

Dataskydd  All personal får utbildning i 
GDPR  

Rutinen fungerar, men 
utbildningsinsatserna fortsätter  
 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete  
SAM  

Införande av nya riktlinjer för 
SAM  

Rutinen fungerar, men 
implementeringen av nya 
riktlinjer pågår 
 

Bidrag till 
kulturföreningar  

Säkerställa fungerande rutin 
för utbetalning  

Rutinen fungerar, men 
behöver säkerställas ihop med 
ny förvaltningsekonom  
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§ 6 Dnr 2019/00070  

Önskan att få en permanent utställning om syskonen 
Anna och Dan Andersson familjs anor 

Kulturnämndens beslut 
Återremittera ärendet i väntan på att nytt förslag ska inkomma.               .  

Ärendebeskrivning 
Göran Johnsson och Stefan Dorg har överlämnat en skrivelse, daterad  
2019-12-01, med önskan om en permanent utställning om syskonen Anna 
och Dan Anderssons familjs anor på Werner Aspenströmbiblioteket i 
Smedjebacken. Skrivelsen är undertecknad av sammanlagt 42 personer.  

Som skäl till en permanent utställning anges i första hand familjen 
Anderssons anknytning till Norrbärke och Söderbärke. Anna Andersson 
bodde större delen av sitt vuxna liv i Björsjö tillsammans med sin man 
Alfred Pettersson. Senare delen av sina liv bodde de i Malmen, 
Morgårdshammar. Ett annat skäl till utställningen ses det faktum att 
Smedjebackens kommun är ett s.k. finskt förvaltningsområde och att här bor 
och verkar många invånare med finska anor bl.a. genom skogsfinnar – precis 
som syskonen Anderssons familj. 

Biblioteket i Smedjebacken heter Werner Aspenströmbiblioteket sedan ett 
antal år tillbaka och inrymde redan innan namnbytet en s.k. Werner 
Aspenströmhörna med böcker, fotografier och ett bildspel om poeten och 
dramatikern från Torrbo. Det finns ingen möjlighet att skapa fler permanenta 
utställningar kring intressanta historiska och/eller kulturella personer på 
biblioteket.  

Däremot finns intresse hos såväl programansvariga på Kultur & Bibliotek 
och Werner Aspenströmsällskapet att samverka kring olika litterära program; 
gärna med musikaliska inslag. Sådana program kan med fördel arrangeras i 
samverkan med t.ex. släktforskare, studieförbund, Dan Anderssonsällskapet i 
Ludvika, hembygdsföreningar och andra aktiva föreningar i Smedjebackens 
kommun.  

Samrådsgruppen inom finskt förvaltningsområde består av representanter för 
den nationella minoritetsgruppen sverigefinnar och träffas regelbundet för 
samråd kring frågor som berör dem såsom den kulturella identiteten.    
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Beslutsunderlag 
Skrivelse med förslag och namnlista.  
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§ 7 Dnr 2020/00002  

Verksamhetsinformation 2020 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna informationen.               

Ärendebeskrivning 
Handikapptoaletten är äntligen klar, och arbetet med att lyfta fram barn- och 
ungdomsavdelningen samt anpassa bibliotekslokalen enligt målen för vårt 
Stärkta biblioteksprojekt fortskrider enligt planerna. Det stora arbetet med att 
färdigställa barnavdelningen, tillsammans med Lisa Marie Bengtsson, 
formgivare & barnkulturdesigner, beräknas vara klart maj 2020. 

Inom vårt gemensamma Stärkta biblioteksprojekt Smedjebacken-Malung-
Älvdalen har vi haft fortbildning inom svensk-romsk historia. Detta var den 
första föreläsningen inom minoritetsspåret som vi erbjöd alla inom 
Dalabiblioteket samt personal inom Smedjebackens kommun att ta del av 
genom att vi direktsände den. 

Jon Pettersson från Frantzwagner Sällskapet och sakkunnig i romska frågor, 
föreläsare i romsk historia och svensk romani, föreläste för oss om den 
allmänna romska historien i Sverige med vissa inslag av lokalhistoria, språk, 
litteratur och kulturuttryck.  

Bibliotekschef samt avdelningschef har gått Smedjebackens dialogutbildning 
för chefer.   

Chefsutbildningen är en nysatsning inom kommunen och ett resultat av 
tidigare utvärderingar i samband med vår internutbildning ”Dialogen – 
konsten att tänka tillsammans”. Syftet är att skapa kontinuitet för 
användningen av de dialogiska kunskaper som utbildningen genererar.  
Målet med satsningen är att vi tillsammans ska hitta nya vägar för hur vi 
genom dialog kan utveckla vår APT.  

Skapande skola ansökan för 2020-2021 är nu inskickad till Statens kulturråd. 

Vikarie anställd som kommunikations och marknadsansvarig på konsthallen 
MEKEN är Joachim Hillberg. Intendent Pernilla Jansson har nu avslutat sin 
tjänst på konsthallen MEKEN för att gå vidare till nya utmaningar på Region 
Dalarna.  
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27 intresseanmälningar har inkommit om att få göra den konstnärliga 
gestaltningen till förskolan.                                          
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§ 8 Dnr 2020/00003  

Delegationer 2020 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.                             

Ärendebeskrivning 
Avtal om utställningen ”Ikoner – en utställning om att få finnas” med Glada 
Hudik-teatern 
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§ 9 Dnr 2020/00004  

Meddelanden 2020 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.                     

Ärendebeskrivning 
Besked från Kulturrådet att de registrerat inkommen ansökan om bidrag till 
Skapande skola 

                            

 


