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§ 15 Dnr 2018/00065  

Budgetuppföljning 2019 

Kulturnämndens beslut 
Budgetuppföljningen godkänns.                 

Ärendebeskrivning 
Mars 

Kulturen 
Periodbud. Utfall Avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos 
helår Avvikelse 

Intäkt -464 -345 -119 -1855 -1855   
Kostnad 3036 2848 188 12145 12145   
Netto 2572 2503 69 10290 10290 0 

 
Ekonomisk analys: 

Budgetuppföljningen för mars visar ett överskott på 69tkr. Överskottet består 
dels av lägre lönekostnader på grund av sjukskrivningar.  
Även ej periodiserade kostnader för utbetalda studieförbunds-kostnader som 
sker efter beslut i nämnd (maj-juni).  Kostnader för nämnden är högre än 
budget i perioden. Och högre kostnader för inköp av böcker till bibliotek är 
högre i perioden än mot budget. Intäkter för bland annat besöksmål finns ej i 
perioden då exempelvis Flogberget endast har öppet sommartid.  

Kulturförvaltningens prognos för 2019 är att hålla budgetramen.                
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§ 16 Dnr 2019/00028  

Uppföljning av internkontrollplan 2018 

Kulturnämndens beslut 
Uppföljning av internkontrollplanen för år 2018 godkänns.          

Ärendebeskrivning 
I samband med bokslutsarbetet har kulturnämndens internkontrollplan för 
2018 följts upp. Planen innehöll sex kontrollområden och samtliga har 
kunnat följas upp. 

Rapporterna visar att tre kontrollområden har fungerande rutiner och tre har 
fungerande rutiner, men processerna är pågående. Utifrån den risk- och 
väsentlighetsanalys som gjordes framgår att alla sex kontrollområden har 
fungerande rutiner. De områden där processen inte är avslutad; planen för 
kompetensförsörjning, utbildning i GDPR och införandet av nya riktlinjer för 
SAM, bör tas med i internkontrollplanen för 2019. Kulturchefen ansvarar för 
att dessa kontrollområden åtgärdas i samverkan med bibliotekschefen.      

Process/rutin  Kontrollmoment  Resultat 
Bemanning  Säkerställa att aktuell 

kompetensförsörjningsplan 
finns 

Rutinen fungerar, men planen 
behöver kontinuerligt 
aktualiseras 

Bibliotekssystem  Säkerställa att systemet lever 
upp till servicenivå, säkerhet, 
svarstider 

Rutinen fungerar 

Dataskydd  All personal får utbildning i 
GDPR  

Rutinen fungerar, men 
utbildningsinsatserna fortsätter 
under våren 2019 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete  

SAM  

Införande av nya riktlinjer för 
SAM  

Rutinen fungerar, men 
implementeringen av nya 
riktlinjer pågår 

Bidrag till 
studieförbund 

Säkerställa fungerande rutin 
för utbetalning 

Rutinen fungerar 

Ärendehantering  Säkerställa rutiner  Rutinen fungerar 
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§ 17 Dnr 2019/00029  

Internkontrollplan 2019 

Kulturnämndens beslut 
Internkontrollplanen för 2019 godkänns.                   

Ärendebeskrivning 
Internkontrollplanen ska tas fram årligen och fastställas av ansvarig nämnd. 

Kulturnämndens internkontrollplan 2019 lyfter fyra processer/rutiner samt 
kontrollaktiviteter kopplade till dessa för att säkerställa den interna 
kontrollen.  

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för kulturnämnden 2019 med risk- och 
väsentlighetsanalys    
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§ 18 Dnr 2019/00031  

Allmän vägg för konstnärliga uttryck år 2019 

Kulturnämndens beslut 
Äska om extra investeringsmedel med 70 tkr hos samhällsbyggnadsutskottet 
till uppförande av allmän vägg enligt projektdirektiv.   

Projektet utvärderas efter ett år.      

Ärendebeskrivning 
Under 2018 inkom önskemål och förslag ifrån flera unga medborgare i 
kommunen till ungdomssamordnaren om en vägg att få nyttja för 
konstformerna graffiti och street art (gatukonst), en plats för människor att 
fritt få uttrycka sig genom konst i det offentliga rummet.  
 
Parallellt med detta, arbetade konsthallen Meken i projektet 
DEMOGRAFIK, där Landstinget Dalarna/ANODA Ung konst stod som 
arrangör, i syfte till att ge plats för barn och ungas röster i det offentliga 
rummet. Ett projekt där barn och unga i hela Dalarna, genom filosofiska 
samtal och grafiska trycktekniker, skapade ett hundratal grafiska affischer 
med politiska budskap och uttryck med deras syn på samhälle och framtid. 
Dessa visades bl.a. i Artboxen vid Vasatorget samt på konsthallen Mekens 
fasad. 
 
Som en demokratisk förlängning av det projektet och önskemålet om en 
Allmän vägg, har en samverkansgrupp bestående av intendenterna på 
Meken, park- och skogschefen, ungdomssamordnaren samt ett antal 
intresserade ungdomar formulerat ett förslag på vägg, placering av denna 
samt utförande och ägande/underhållning av väggen. 
 
Konsthallen Meken öppnar i december år 2019 en grupputställning med 
inbjudna nationella och regionala konstnärer som arbetar med konstformerna 
graffiti och gatukonst. Som en del av utställningen kommer konsthallen att 
erbjuda pedagogiska workshops, föreläsningar om konstformen och olika 
subkulturer med inbjudna handledare.  
 
Om den Allmänna väggen kan placeras på den föreslagna platsen, får 
konsthallen en naturlig roll att agera värd för väggen och erbjuda olika 
målgrupper inspiration, arbetsmaterial och kunskap kring ämnet. 
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Samverkansgruppen tror att en allmän vägg, som är föränderlig och 
interaktiv, kan skapa en ny plats för generationsöverskridande möten, ge 
utrymme för åsiktsutbyte och deltagande samt möjliggöra individens 
kreativa utforskande. 

Yrkanden 
Johan Persson (SD) yrkar avslag till beredningens förslag. 

Votering 
Votering begärs och ska verkställas. 
Följande voteringsproposition godkänns; Den som bifaller beredningens 
förslag röstar ja. Den som bifaller Johan Perssons förslag röstar nej. Vinner 
nej beslutar kulturnämnden enligt Johan Perssons förslag.  
Vid votering avges 4 ja-röster och 3 nej-röster enligt särskild voteringslista. 
Kulturnämnden har således beslutat att äska om extra investeringsmedel med 
70 tkr hos samhällsbyggnadsutskottet till uppförande av allmän vägg enligt 
projektdirektiv. Projektet utvärderas efter ett år. 

Mot beslutet reserverar sig Johan Persson (SD) och Håkan Berggren (M).                      

Beslutsunderlag 
Projektdirektiv ”Allmän vägg för konstnärliga uttryck i Smedjebackens 
kommun” samt ritningar.    
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§ 19 Dnr 2019/00006  

Ansökan om startbidrag 

Kulturnämndens beslut 
Mekens vänförening beviljas ett startbidrag om 10 000 kronor.                

Ärendebeskrivning 
Mekens vänförening ansöker om ett startbidrag med 15 000 kronor till 
marknadsföring och arrangemang i ett etableringsskede. Föreningens 
ambition är stödja verksamheten i Konsthallen Meken i dialog med 
konsthallens intendenter. T ex finns möjlighet att att söka stöd till den 
kommunalt bedrivna utställnings- och programverksamheten från 
bidragsgivare som en kommunal verksamhet inte har tillgång till.    

Beslutsunderlag 
Ansökan om startbidrag med bilaga.  

 
 



 

 
Kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(11) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 20 Dnr 2019/00007  

Verksamhetsinformation 2019 

Kulturnämndens beslut 
Informationen godkänns.                     

Ärendebeskrivning 
Nu är den här – Sveriges första nationella biblioteksstrategi. Här kan du både 
ta del av strategin och alla de rapporter och filmer som ligger till grund för 
förslaget. https://kb.se/om-oss/nationell-biblioteksstrategi.html 

Bidrag från Kulturrådet, Stärkta bibliotek, samt investeringspengar ska 
hjälpa oss att få till en ombyggnation på Werner Aspenströmbiblioteket, med 
syfte att öka servicenivån och utöka tillgängligheten för flera grupper som vi 
idag har identifierat har ett stort behov. Under 2019 kommer vi att prioritera 
Werner Aspenströmbiblioteket och under 2020 kommer vi att göra likvärdig 
satsning på filialen i Söderbärke. 

Kulturnämndens investeringsbudget 2019 á 200 000 kr kommer att fördelas 
enligt följande: Werner Aspenströmbiblioteket 70 tkr, Konsthallen Meken 70 
tkr och Lokstallet 60 tkr. 

Efter besök av Linnea Skog från Länsstyrelsen har ett första arbetsmöte, 
tillsammans med tjänstepersoner från Miljö och Bygg och allmänkulturen, 
ägt rum för att skaffa sig en bild av vilka kulturmiljöer som finns och bör 
finnas med i ett kulturmiljöprogram. En referensgrupp, bestående av ett antal 
kunniga och engagerade personer, kommer att bildas. Dessa kan kan stötta 
kommunens handläggare Britt-Marie Hägerman i en första inventeringsfas 
samt bidra till en förankring av kulturmiljöfrågorna bland kommuninvånare. 

Förberedelser inför sommarens verksamhet vid Flogbergets besöksgruvor 
pågår. Kultur och Bibliotek anställer en person som kommer att ansvara för 
caféverksamheten samt handledning av ett antal feriearbetande ungdomar. 
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§ 21 Dnr 2018/00064  

Delegationer 2019 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.       

Ärendebeskrivning 
Utsedda beslutsattestanter för respektive avdelning inom 
samhällsbyggandsförvaltningen 

Avtal med konstnärer för utställning på Meken – Arbete/Existens 

Låneavtal för utlåning av konst till Avesta kommun med placering i Verket 
Avesta 
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§ 22 Dnr 2018/00063  

Meddelanden 2019 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Säker och trygg kommun 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Hälsofrämjande och förebyggande 
arbete i Smedjebackens kommun 

Revisionsrapport Uppföljning av tidigare genomförd granskning – Rutiner i 
lönehantering 

Revisionsrapport Föreningsbidrag uppföljning 

Rutiner för hantering av konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnationer 
i kommunkoncernens lokalbestånd 

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av biblioteksplan 2019-2020 

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av skolbiblioteksplan 2019-2020 

Beslut från kommunfullmäktige gällande Chefspolicy för Smedjebackens 
kommun 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande Tidplan budget 2020 
plan 2021-2022 

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande Budgetanvisningar och 
internpriser 2020 

Ekomuseum Bergslagen protokoll 2019-03-01 

               

 


