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§ 1 Dnr 2019/00015  

Presentation av personal på kultur- och 
biblioteksavdelningen 

Kulturnämndens beslut 
Presentationen godkänns.                  

Ärendebeskrivning 
Mimmi Svedman och Anna Johnsson, personal på kultur- och 
biblioteksavdelningen presenterar sig.  
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§ 2 Dnr 2019/00008  

Val av kulturnämndens beredning 

Kulturnämndens beslut 
Till kulturnämndens beredning utses: 
Ordförande Vanja Larsson (V) 
Vice ordförande Kerstin Ernebrink (S) 
Ledamot Håkan Berggren (M)  

Ärendebeskrivning 
Val av 1 ordförande, 1 vice ordförande samt 1 ledamot till kulturnämndens 
beredning. 
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§ 3 Dnr 2019/00009  

Information om den regionala kultur- och 
bildningsplanen 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämndens beredning tillsammans med kulturchefen och 
bibliotekschefen tar fram ett förslag till överenskommelse med Region 
Dalarna utifrån Kultur- och bildningsplanen 2019-2022.      

Ärendebeskrivning 
Sedan 1 januari har Dalarna en ny regional kultur- och bildningsplan som 
ska gälla mellan åren 2019–2022. En god samverkan med kommunerna 
framhålls ofta i planen som en viktig framgångsfaktor för att lyckas inom 
flera utvecklingsområden. Precis som tidigare två planperioder erbjuder 
Region Dalarna alla kommuner att teckna en överenskommelse med 
utgångspunkt i planen. Processen är tänkt att pågå under vintern och våren 
2019 med målsättning att behandlas politiskt före sommaren. På Region 
Dalarna kommer överenskommelserna att behandlas i kultur- och 
bildningsnämnden antingen den 15 maj eller 17 september.  

Förvaltningschef Malin Lagergren och samverkansstrateg Erik Arrhén vill 
boka in ett första möte för att diskutera överenskommelsen med respektive 
kommun. För Region Dalarna är kultur- och bildningsplanen utgångspunkt 
för diskussionerna och vi är intresserade av att få ta del av kommunernas 
planer så vi kan nå överenskommelser som är relevanta för båda parter.     

Beslutsunderlag 
Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019-2022  
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§ 4 Dnr 2018/00042  

Bibliotekssamverkan i Dalarna 

Kulturnämndens beslut 
Informationen godkänns.         .  

Ärendebeskrivning 
 Kulturnämnden beslutade 2018-09-04 att Smedjebackens kommun ska sluta 
samarbetsavtal med övriga 14 kommuner i länet samt landstinget och 
därmed gå in i bibliotekssamverkan Dalarna.  

Kommunernas biblioteksledningar har tillsammans med Länsbibliotek 
Dalarna undersökt förutsättningarna för ett fördjupat samarbete för att säkra 
fortsatt utvecklingskraft för biblioteken i Dalarna. Biblioteksamverkan 
innebär att alla biblioteken i Dalarna har ett gemensamt biblioteksdatasystem 
med gemensamt låneregister och en gemensam webb för samtliga 
kommunbibliotek i Dalarna. Viktigt att finna goda samarbeten men inte 
tappa den egna kommunens identitet och särart. Vi bygger en infrastruktur 
nu, som vi sen kan bygga vidare på, för hållbara resurser. Arbetsutskott har 
bildats där bibliotekschefen ingår, Smedjebacken finns även representerad i 
upphandlingsgrupp samt webbgrupp.    
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§ 5 Dnr 2019/00011  

Information om besöksnäringsråd, samverkan 

Kulturnämndens beslut 
Informationen godkänns.                             

Ärendebeskrivning 
Ordförande Vanja Larsson informerar om inrättande av besöksnäringsråd, 
samverkan.               
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§ 6 Dnr 2019/00007  

Verksamhetsinformation 2019 

Kulturnämndens beslut 
Informationen godkänns.          

Ärendebeskrivning 
Medborgardialoger med fokus på äldre har startat och hittills har bystugorna 
i Björsjö och Vad fått besök av tjänstemän från Kultur och Bibliotek och 
Omsorgsförvaltningen. Vid bägge tillfällena deltog även politiker från både 
Kulturnämnden och Omsorgsnämnden. Ytterligare nio besök runt i 
kommunen är inbokade.  

Mer för fler! Bibliotekschef, kulturchef samt ordförande i Kulturnämnden 
deltog onsdag 23 januari på SKL-konferensen ”Mer för fler” i Stockholm. 
Vad kan kulturskola och bibliotek göra för att nå fler.  

Under 2018 har 32 kommuner deltagit i utvecklingsprogrammet Mer för fler. 
Målet var att utveckla nya arbetssätt och tjänster för att vara relevanta för 
fler och nå de grupper som idag inte deltar i verksamheterna. Under denna 
erfarenhetskonferens fick vi tillsammans ta del av erfarenheterna från 
projekt, testa på användardrivet arbetssätt och diskutera hur våra 
kulturverksamheter kan nå fler. Många goda idéer fick vi med oss hem. 
Tjänstedesign är något som verkligen väckt vårt intresse. 

Föranmälan om inspektion av biblioteksverksamheten tisdag 5 februari. 
Kulturchefen och skyddsombudet träffar inspektören från Arbetsmiljöverket. 

Ny programbroschyr! Nu finns en ny 16-sidig programbroschyr att hämta på 
biblioteken i Smedjebacken och Söderbärke där vi har samlat så mycket som 
möjligt av Kultur och Biblioteks programutbud under perioden februari-
augusti.  

Stärkta bibliotek. Planeringsarbete inför arbetet med projekt Stärkta bibliotek 
är i gång. Handikapporganisationer kommer att kontaktas inom kort, för att 
kallas till samtal och eventuellt fokusgrupper. Vi ser över behovet att även 
till vissa delar av projektet ta hjälp av sakkunnig expertis.  
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Intervjuer kommer att ske med tre personer som sökt tjänsten till 
projektsamordnare för vårt gemensamma projekt med de nationella 
minoritetsspråken tillsammans med Malung och Älvdalen.  

Läsegrupper är uppstartade inom skolbiblioteksresursen. 

Styrgruppen för bibliotekssamarbetet, samt upphandlingsgruppen är nu i full 
gång med arbetet. Möten sker kontinuerligt under våren, med förhoppning 
om upphandling till våren.  

Öppen vägg för konstuttryck. Ungdomar i kommunen har efterfrågat en 
laglig vägg för konstuttryck där demokratiaspekten är av stor betydelse. 
Kultur och Bibliotek planerar i samarbete med Tekniska kontoret och 
kommunens ungdomssamordnare att placera en laglig vägg utanför 
konsthallen MEKEN.     
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§ 7 Dnr 2019/00012  

Bokslut 2018 

Kulturnämndens beslut 
Bokslut och verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2018 godkänns.          

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsekonom Helena Karlsson redovisar bokslut 2018. 

Kulturnämnden         
Redovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Utfall  
  2018 2018   2017 
Verksamhetens intäkter,         
inkl interna poster 1836 2044 208 11671 
          
Verksamhetens kostnader,         
inkl interna poster 11776 11737 39 11886 

Årets resultat 9940 9693 247 -215 
Investeringar 0 0 0 0 
Antal årsarbetare   12   12 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Kulturnämndens vision är att Smedjebacken skall vara en kulturkommun i 
framkant. Verksamhetsmålen ansluter till kommunens övergripande vision 
och mål. Kulturnämndens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska 
rättighet till aktuella och relevanta bibliotek samt ett brett och fördjupat, 
kvalitativt kulturutbud. Kulturnämnden ska i alla verksamheter verka för 
innanförskap och integration. Inriktningen för biblioteksarbetet, med stöd i 
bibliotekslagen, är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek 
och skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan. Allmänkultur 
inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på konst och kulturhistoria. 

Årets händelser 
Efter ett föregående år med flera pensionsavgångar har man under året fått 
till den organisation med personal som lever upp till verksamhetens 
förväntningar. Kulturförvaltningen har med processtöd från JS Human  
Invest AB även bedrivit personalutvecklingsarbete för att skapa en helhet 
och gemenskap i organisationen bl.a. genom en gemensam värdegrund. 
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Smedjebacken var en av åtta kommuner i Sverige som nominerades till Årets 
Kulturkommun; segrade gjorde Lunds kommun.  

Måluppfyllelse 
Kulturnämndens mål för biblioteks- och allmänkulturell verksamhet: 

1. Tillgängliggöra litteratur, bildning, utbildning och information 
till alla. 
På Werner Aspenströmbiblioteket infördes ökade öppettider från 1 
september: tisdag-fredag utökat med 1 timme/dag från kl. 17.00 till 
kl. 18.00 och på lördagar från kl. 13.00 till kl. 14.00.  
 

2. Främja intresset för litteratur och läsning. 
Biblioteket har besökts av läshundar, en mycket omtyckt verksamhet 
med målet att främja läsning. Pappotek startade under våren med 
målet att inspirera pappor att läsa för sina barn. Kura Skymning som 
en del av den nordiska litteraturveckan uppmärksammades på både 
Werner Aspenströmbiblioteket och Söderbärke bibliotek.  
 

3. Tillgodose behovet av biblioteket som mötesplats. 
Barnens lördagar och bokcirkelverksamheten för vuxna är två 
omtyckta aktiviteter. Ahlbäckdagarna 5–6 oktober ägde rum på 
Werner Aspenströmbiblioteket och på Konsthallen MEKEN. 
Fredagens program övergick i Smedjebackens första Poesinatta som 
en del av Werner Aspenströms 100 årsjubileum i samarbete med 
Werner Aspenströmsällskapet. På initiativ från Barkenbygdens 
konstförening skapade elever från Kyrkskolan och Hagge skola – 
med utgångspunkt i Werner Aspenströms poesi – målningar, texter 
och skulpturer som ställdes ut i Ahlbäcksalen. 
 

4. Skapa möjligheter för alla att uppleva kultur inom olika 
konstnärliga områden.  
Sammanlagt åtta filmer – Film För Alla – visades i Folkets hus på 
lördagseftermiddagar och vände sig särskilt till personer med 
funktionsnedsättningar. Konst- och hantverksrundan Konst runt 
Barken ägde rum 11–14 juli och avslutades med Susanne 
Alfvengrens konsert på Hagudden, Söderbärke. Sofie Eriksson visade 
broderier med budskap i Ahlbäcksalen 13/8–15/9. I samarbete med 
Ahlbäckstiftelsen och Konst i Dalarna kunde en grafikkurs i 
integrationssyfte genomföras i Konsthallen MEKEN med utställning 
i Ahlbäcksalen. 
 



 

 
Kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

5. Vidareutveckla kulturmötesplatsen MEKEN. 
Årets Konstkollo var välbesökt och uppskattat. Inbjudna konstnärer 
handledde och inspirerade barn mellan 8-14 år i grupper om 25 i 
olika tekniker: keramik, smide, textil, växtfärgning och teckning. I 
programverksamheten sattes fokus på demokrati och deltagande inför 
riksdagsvalet. Två huvudspår formulerades där det ena var 
demokrati/politik och det andra var mat/miljö. Projektet Odla ihop 
startade i maj och övergick i Laga mat ihop! under tre torsdagar i 
augusti och en avslutning med grillning på innergården den 6 
september. Träffarna syftade till att skapa nya slags samtal genom 
sociala aktiviteter runt mat. Konsthallen MEKEN har i olika former 
inbjudit konstnärer att nyttja lokalen för konstnärligt utforskande och 
skapande, vilket under november föll ut i två residensperioder. 
 

6. Tillgängliggöra de kulturhistoriska besöksmiljöerna och 
arbetslivsmuseerna samt tydliggöra det industrihistoriska arvet. 
Skolvisningar för 7: or vid Flatenbergs hytta. Flogbergets 
besöksgruvor, ett av Ekomuseum Bergslagens besöksmål, 
återinvigdes den 30 juni efter att ha varit stängt hela 2017. Guidade 
visningar erbjöds dagligen fr.o.m. 2 juli t.o.m. 19 augusti med totalt 
693 deltagare, vilket var ca 20 fler trots att skolvisningarna fick utgå 
under våren pga. säkerhetsarbeten. Barnvisningarna på måndagar har 
som tidigare år lockat flest deltagare. Lokstallet höll öppet för tredje 
sommaren i rad, men dessvärre stängt på helgerna då feriearbetarna 
var färre än tidigare år. Temat för årets utställning var 
vetenskapsmannen Christopher Polhem. I samarbete med Norrbärke 
hembygdsförening och Norrbärke kyrka placerades en modell av 
Polhems konstgång i Lokstallet.  

Ekonomisk analys 
Kulturförvaltningen visar för 2018 ett överskott på 247 tkr. Överskottet beror 
delvis på ej återsatt förvaltningssekreterartjänst vid pensionering där man har 
fått möjligheten att få hjälp med administrationen till nämnden via annan 
förvaltning, men också långtidssjukskriven personal på Konsthallen MEKEN 
och på Werner Aspenströmbiblioteket i Smedjebacken där man endast 
kunnat vikariera på timmar och ej hel tjänst.  

Framtiden 
Fler barn – fler äldre – fler projekt… Kommuninvånare i byarna runt 
Smedjebacken och Söderbärke; bl.a. de som är 75 och äldre efterfrågar 
aktiviteter. Kommuninvånare 65–74 år behöver ett utbud även under dagtid. 
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Starkare och tydligare samverkan mellan olika parter behövs för utveckling 
av de kultur- och industrihistoriska besöksmiljöerna. 
Fortsatt strävan att stärka bibliotekets roll i samhället. Anpassa både det 
fysiska biblioteket och webben så att det ska fungera så bra som möjligt för 
alla. Speciellt fokus för att inkludera människor med kognitiva 
funktionsnedsättningar. 

Konsthallen MEKEN 
 Arena för barn och unga efter skoltid och under lov. Skapande skola. 

Konstkollo. 
 En av länets scener för modern dans som konstform exv. genom 

residenser. 
 Programverksamhet kopplas till utställningarna med syfte att skapa 

sammanhang och fördjupning.  
 Samlingsplats även för (unga) vuxna, kulturaktörer, kreatörer, 

”hemvändare”…  

Både mot bakgrund av den utveckling som ses med fler äldre, fler barn och 
fler projekt, men även sett ur en organisatorisk och social arbetsmiljöaspekt 
behöver avdelningen Kultur och Bibliotek kompletteras med en strategisk 
samordnare/utvecklare som kan förstärka den pågående 
utvecklingsprocessen. Med dokumenterad erfarenhet av projektledning inkl. 
ansökningar, utredningar och utvärderingar. Förslagsvis från år 2020 och 
minst 3 år.                    

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse för biblioteks- och allmänkulturverksamheten 2018     

 
 



 

 
Kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr 2019/00001  

Revidering av delegationsordning för kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 
Delegationsordning för kulturnämnden antas med tillägg att ordföranden vid 
brådskande ärenden ska ha rätt att fatta beslut (enligt KL 6 kap § 39).      

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 26 november 2018,  
§ 97, om förändringar inom kommunens förvaltningsorganisation. Beslutet 
innebar att tidigare kommunstyrelseförvaltningen delades och att tidigare 
kulturförvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen tillsammans med 
avdelningarna räddningstjänst, näringsliv och fritid, tekniska, 
AME/integration och kost tillsammans utgör samhällsbyggnadsförvaltningen 
under kommunstyrelsen. Tidigare beslutad politisk organisation berörs inte 
av detta beslut.  

Som en konsekvens av den förändrade förvaltningsorganisationen har 
kulturnämndens delegationsordning setts över. Förutom textmässiga 
justeringar i anslutning till ny förvaltningsstruktur har även vissa 
kompletteringar av befintliga delegeringar gjorts i syfte att ytterligare 
förtydliga delegationsordningen.     

Beslutsunderlag 
Delegationsordning för kulturnämnden      
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§ 9 Dnr 2019/00010  

Utvecklingsplan för de kulturhistoriska besöksmålen 

Kulturnämndens beslut 
Kulturchefen får i uppdrag att initiera arbetet med en utvecklingsplan för de 
kulturhistoriska besöksmålen. Ett utkast av utvecklingsplanen presenteras i 
oktober 2019.      

Ärendebeskrivning 
I verksamhetsmålen för biblioteks- och allmänkulturell verksamhet lyfter 
Kulturnämnden fram betydelsen av kultur- och industrihistoria: 
”Tillgängliggöra de kulturhistoriska besöksmiljöerna och arbetslivsmuseerna 
samt tydliggöra det industrihistoriska arvet.” Smedjebackens kommun ingår 
i Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen och har ett flertal värdefulla 
kulturhistoriska miljöer och besöksmål. Det finns både en önskan och ett 
behov att skissa på en utvecklingsplan för dessa miljöer. Utvecklingsplanen 
kan med fördel hämta stöd i verksamhetsinriktningen för Ekomuseum 
Bergslagen och bör kopplas samman med andra initiativ för att öka 
kommunens turistiska dragningskraft.    
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§ 10 Dnr 2019/00013  

Kulturmiljöplan 

Kulturnämndens beslut 
Kulturchefen får i uppdrag att, i samverkan med Miljö och Bygg samt 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, påbörja processen för att skapa ett 
kulturmiljöprogram för Smedjebackens kommun.     

Ärendebeskrivning 
Kulturmiljön är alla de landskap och miljöer som vi människor format 
genom tiderna. Varje tid gör sina avtryck och med tiden blir det till 
kulturarv. För att kunna ta tillvara kulturmiljöernas värden krävs kunskaper 
och en vilja som genomsyrar hela arbetet med den fysiska miljön.  

En bred helhetssyn på kulturmiljön och kulturvärdena präglar i hög grad 
plan-och bygglagen. Ett kulturmiljöprogram beskriver kommunens 
kulturmiljövärden med samma breda helhetssyn och ger stöd vid 
utarbetandet av detaljplaner och vid bygglovshanteringen. Det ska tydliggöra 
och värdera kulturmiljöernas egenskaper, karaktär och roll i kommunens 
utvecklingsplanering. För att utarbeta ett program krävs kunskapsunderlag 
och en bred förankring i kommunen. Ett genomarbetat och brett förankrat 
kulturmiljöprogram ger goda förutsättningar för att kunna ta tillvara 
kulturmiljövärdena och uppnå de nationella målen för kulturmiljöarbetet, 
arkitektur och en god bebyggd miljö. En kulturmiljö är inte statisk, och 
synen på vad som anses vara värt att vårda ändras med tiden. Därför måste 
även kulturmiljöprogram följa med sin tid.  

Kommunerna har möjlighet att utarbeta eller uppdatera sina kulturmiljö-
program i samverkan med och med ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen. 
Kontakt har etablerats med antikvarien på Länsstyrelsens enhet för 
kulturmiljö och samhällsplanering och ett första möte planeras äga rum 
under februari-mars.     
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§ 11 Dnr 2019/00006  

Ansökan om kulturbidrag - 
evenemangsstöd/projektstöd 2019 

Kulturnämndens beslut 
Gubbo Folkets Hus beviljas 5000 kronor i evenemangsstöd.  

Ärendebeskrivning 
Gubbo Folkets Hus UPA har inkommit med ansökan om evenemangsstöd 
för ett visprogram med underhållaren och historieberättaren Ewert Ljusberg 
den 23 mars 2019. Försäljning av biljetter á 200 kr, via Visit Dalarna, startar 
den 1 februari.  

Föreningen ansöker om 8 000 SEK, vilket är gage till Ewert Ljusberg. Om 
nämnden beslutar om ett bidrag gäller som förut att föreningen redovisar 
biljettintäkter innan ev. bidrag utbetalas. 

Yrkanden 
Johan Persson (SD) yrkar att kulturnämnden ska bevilja 8000 kronor i 
bidrag. 

Kerstin Ernebrink (S) yrkar att kulturnämnden ska bevilja 5000 kronor i 
bidrag. 

Efter framställd proposition mellan Johan Perssons förslag och Kerstin 
Ernebrinks förslag, förklarar ordförande att kulturnämnden beslutar i 
enlighet med Kerstin Ernebrinks förslag. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. 

Följande voteringsproposition godkänns; Den som bifaller  
Kerstin Ernebrinks förslag röstar ja. Den som bifaller Johan Perssons förslag 
röstar nej. Vinner nej beslutar kulturnämnden enligt Johan Perssons förslag. 

Vid votering avges 5 ja-röster och 2 nej-röster enligt särskild voteringslista. 

Kulturnämnden har således beslutat att Gubbo Folkets Hus beviljas  
5000 kronor i evenemangsstöd.  
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Beslutsunderlag 
Ansökan om evenemangsstöd/projektstöd                 
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§ 12 Dnr 2019/00004  

Förslag till ändring av detaljplan för kv. Timmermannen 

Kulturnämndens beslut 
Informationen godkänns.    

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen för kv. Timmermannen har som huvudsyfte att möjliggöra 
framtida behov av byggbar mark centralt i Smedjebacken. Den aktuella 
ändring av detaljplanen har stöd i översiktsplanen som antogs av 
Kommunfullmäktige 2018-09-17, samt i den fördjupade översiktsplanen för 
Smedjebackens tätort, laga kraft 2009-02-17. 

Kultur och Bibliotek har inget att erinra mot förslaget till ändring av 
detaljplan för kv. Timmermannen, vilket kommer att skapa förutsättningar 
för ett mer flexibelt nyttjande av kvarteret.     

Beslutsunderlag 
Förslag till ändring av detaljplan för kv. Timmermannen  
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§ 13 Dnr 2019/00014  

Fastställande av datum för möte om kulturnämndens 
mål 

Kulturnämndens beslut 
Följande datum fastställs:  
Beredning den 1 april kl. 09.00 
Kulturnämndens extra möte under en heldag den 15 april kl. 09.00.        

Ärendebeskrivning 
Kulturnämndens beredning föreslår att nämnden har ett extra möte om 
kulturnämndens mål. Förslag på datum är: 

Beredning 1 april kl. 09.00 
Kulturnämnd 15 april kl. 09.00 
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§ 14 Dnr 2018/00063  

Meddelanden 2019 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 
Ekomuseum Bergslagen anteckningar Ekoråd 2018-12-14 

Redovisning av bidrag till evenemang och projekt – Tillgängliggöra Werner 
Aspenströms barndomslandskap 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen gällande organisation och uppdrag 
för kommunstyrelsens utskott 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen gällande val av representant i 
Ahlbäcksstiftelsen 

               

 


