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§ 23 Dnr 2018/00065  

Budgetuppföljning 2019 

Kulturnämndens beslut 
Budgetuppföljningen godkänns.                         

Ärendebeskrivning 
April                                               

Kulturen 
Periodbud. Utfall Avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos 
helår Avvikelse 

Intäkt -618 -466 -152 -1855 -1855   
Kostnad 4048 3815 233 12145 12145   
Netto 3430 3349 81 10290 10290 0 

 

Ekonomisk analys: 

Budgetuppföljningen för april visar ett överskott på 81 tkr.  
Överskottet består av dels av lägre lönekostnader på grund av 
sjukskrivningar. Ej periodiserade kostnader för utbetalda studieförbunds-
kostnader, dessa sker efter beslut i nämnden maj. Kostnader för nämnden är 
högre än budget i perioden (36)tkr. Högre kostnader för inköp av böcker till 
bibliotek är högre i perioden än mot budget, samt ej periodiserade 
systemkostnader för bibliotek. Intäkter för bland annat besöksmål finns ej i 
perioden då ex. Flogberget endast har öppet sommartid.  

Kulturförvaltningens prognos för 2019 är att hålla budgetramen. 
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§ 24 Dnr 2019/00038  

Budget 2020 samt plan 2021-2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner äskandet om 500 000 kronor inför år 2020 enligt 
förslag samt godkänner budget dokumentet i dess helhet.          

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i KS au ska kulturnämnden, liksom övriga nämnder, redovisa 
en budget 2020 för kulturnämndens verksamhet inför budgetberedningen den 
21 maj. Dessutom ska samtliga nämnder och styrelser beskriva hur 
verksamheten kommer att utvecklas fram till år 2025 utifrån fyra trender 
som ingår i totalt 13 trender framtagna av SKL. Vidare ska en risk- och 
känslighetsbedömning göras utifrån möjliga omvärldsfaktorer av betydelse 
för verksamheten.  

Utifrån diskussioner i samband med kulturnämndens extra möte 2019-04-15, 
fick kulturchefen vid beredningen 2019-04-25 i uppdrag att formulera ett 
budgetäskande inför år 2020.           

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Johan Persson (SD).                              

Beslutsunderlag 
KN budget samt Budgetäskande inför år 2020                       
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§ 25 Dnr 2019/00040  

Fastställande av verksamhetsmål för kultur- och 
biblioteksavdelningen 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna verksamhetsmålen från 2019-04-15.      

Ärendebeskrivning 
I samband med budgetdiskussioner 2019-04-15 diskuterades även befintliga 
verksamhetsmål för Kultur och Bibliotek, vilket ledde till några justeringar 
och ett nytt verksamhetsmål. Kulturnämndens verksamhetsmål är nu totalt 
sju stycken:  

1. Tillgängliggöra litteratur, bildning, utbildning och information till alla 

2. Främja intresset för litteratur och läsning         

3. Tillgodose behovet av biblioteket som mötesplats       

4. Möjliggöra för alla att uppleva och skapa kultur inom olika 
konstnärliga områden        

5. Vidareutveckla konsthallen och kulturmötesplatsen MEKEN     

6. Tillgängliggöra, vårda och utveckla de kulturhistoriska 
besöksmiljöerna och   arbetslivsmuseerna 

7. Verka för innanförskap, integration och delaktighet 

Yrkanden 
Johan Persson (SD) yrkar att man tar bort verksamhetsmål nr 1 och 7. 

Vanja Larsson (V) yrkar att man godkänner samtliga verksamhetsmål enligt 
kulturnämndens förslag. 

Efter framställd proposition mellan Johan Perssons förslag och Vanja 
Larssons förslag förklarar ordförande att kulturnämnden beslutar i enlighet 
med Vanja Larssons förslag. 
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Votering 
Votering begärs och ska verkställas.     

Följande voteringsproposition godkänns; Den som bifaller Vanja Larssons 
förslag röster ja. Den som bifaller Johan Perssons förslag röstar nej. Vinner 
nej beslutar kulturnämnden enligt Johan Perssons förslag. 

Vid votering avges 6 ja-röster och 1 nej-röst enligt särskild voteringslista. 

Kulturnämnden har således beslutat godkänna alla 7 verksamhetsmål.       

Mot beslutet reserverar sig Johan Persson (SD).      

Beslutsunderlag 
Kulturnämndens verksamhetsmål 2019–2022                            
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§ 26 Dnr 2019/00042  

Verksamhetsplan för konsthallen Meken 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna verksamhetsplanen för Konsthallen Meken och fortsätta dialogen 
med olika berörda parter i ett utvecklingsarbete med kort- och långsiktiga 
mål samt att under långsiktiga mål verka för att MU avtalet införs.  

Ärendebeskrivning 
Under åren som Meken ingick i Bergslagssatsningen togs en s.k. affärsplan 
fram år 2011. Behovet av en uppdaterad verksamhetsplan med visioner om 
utveckling m.m. har funnits under många år och hösten 2017 påbörjades ett 
arbete som av olika skäl blev framflyttat. Inför upprättandet av ett förnyat 
nyttjanderättsavtal mellan OVAKO AB och Smedjebackens kommun har 
konsthallens intendenter prioriterat arbetet med framtagning av en plan. Den 
nya planen är ett omfattande, både verklighetsförankrat och visionärt 
dokument som inrymmer flera viktiga delar. Här lyfts konsthallens styrkor, 
men även dess sårbarhet; bemanningsproblematiken är av stor vikt att hitta 
långsiktiga lösningar för. Verksamhetsplanen är tänkt att revideras med 
jämna mellanrum och ska även ses som verktyg för att skapa hållbara och 
transparanta strukturer.                 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan för Konsthallen Meken 2019                     
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§ 27 Dnr 2019/00041  

Utbetalning av kulturföreningsbidrag 

Kulturnämndens beslut 
Tidigarelägga utbetalning av kulturföreningsbidrag 2019 till att ske direkt 
efter beslut om bidrag.                   

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden beslutade 2018-10-11 Dnr 2018/00047 att ansökan om 
verksamhetsstöd (kulturföreningsbidrag) ska vara kansliavdelningen 
tillhanda senast 30 april och gälla innevarande årets verksamhet. Vidare 
beslutade kulturnämnden att fördelningen av kulturföreningsbidraget ska 
fattas på nämndens möte i september månad. 

Med tanke på att merparten av den verksamhet som kommunens 
kulturföreningar arrangerar och bedriver sker under sommartid finns skäl till 
att ompröva beslutet från oktober 2018 och istället besluta att utbetala 
kulturföreningsbidragen snarast möjligt efter beslut vid nämndens möte 
2019-05-09.                            
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§ 28 Dnr 2018/00051  

Ansökan om kulturföreningsbidrag 2019 

Kulturnämndens beslut 
De ansökta beloppen beviljas samt utöver det fördela kvarvarande medel på 
20 000 kronor lika mellan de sökande föreningarna. 

Kulturföreningsbidrag 2019 beviljas enligt följande: 
- Barkenbygdens konstförening 24 000 kronor  

- Flogbergssellskapet 19 000 kronor 
- Stiftelsen Arkivbyggnaden 29 000 kronor 

- CaAn Kultur & Nöje 39 000 kronor 
- Smedjebackens manskör 19 000 kronor           

Ärendebeskrivning 
Det är första året på mycket länge som kulturnämnden har ett s.k. 
föreningsbidrag att fördela till kulturföreningar med stabil verksamhet som 
sträcker sig över hela året.  

Sammanlagt 5 kulturaktörer: Barkenbygdens konstförening, 
Flogbergssellskapet, Stiftelsen Arkivbyggnaden, CaAn Kultur & Nöje och 
Smedjebackens manskör har inkommit med ansökningar om föreningsbidrag 
(verksamhetsstöd). Den sökta summan uppgår totalt till 110 000 kronor. 
Kulturnämnden har 130 000 kronor att fördela. 

Håkan Berggren (M) och Vanja Larsson (V) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv.              

Beslutsunderlag 
Ansökan från Stiftelsen Arkivbyggnaden 
Ansökan från Flogbergssellskapet 

Ansökan från Barkenbygdens konstförening 
Ansökan från CaAn Kultur & Nöje 

Ansökan från Smedjebackens manskör                
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§ 29 Dnr 2019/00032  

Ansökan om studieförbundsbidrag 2019 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna uträkningen till fördelning av bidrag till studieförbunden.                 

Ärendebeskrivning 
Den totala bidragssumman som studieförbunden får dela på är 300 tkr.  
Till detta kommer moms på 6 %, 17,9 tkr. Summan fördelas procentuellt på 
varje studieförbund.  

Fördelningen av studieförbundens verksamhet avgörs på studieförbundens 
antal deltagartimmar uträknat enligt Folkbildningsrådets rekommendationer 
på den procentuella fördelningen av bidraget föregående år. 

I år är det 9 studieförbund: Sensus, Vuxenskolan, Kulturens 
bildningsverksamhet, ABF Dala Finnmark, Studiefrämjandet, NBV Mitt, 
Folkuniversitetet, Medborgarskolan och Bilda.                     
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§ 30 Dnr 2019/00006  

Ansökan om kulturbidrag - 
evenemangsstöd/projektstöd 2019 

Kulturnämndens beslut 
Bevilja ansökan om evenemangsstöd enligt följande: 
- Malingsbo bygdegårdsförening sammanlagt 10 000 kronor för de båda 
evenemangen 

- Föreningen Söderbärke möljan 10 000 kronor                   

Ärendebeskrivning 
Malingsbo bygdegårdsförening har inkommit med två ansökningar om 
evenemangsstöd med 5 000 kronor/evenemang. Det första evenemanget äger 
rum den 8 juni Ted Gärdestad – en berättelse om sångerna och livet med 
Erik Winqvist och medmusiker. Föreställningen förstärker återinvigningen 
av Malingsbo herrgård som de nya ägarna har aviserat kommer att ske på 
pingstafton. Det andra evenemanget är 29:e upplagan av midsommardagens 
spelmansstämma som börjar med en konsert i kyrkan för att sedan övergå i 
uppspel i bygdegården. 

Föreningen Söderbärke möljan har inkommit med en ansökan om 
evenemangsstöd för ett kulturellt samarbete mellan föreningar som under 
vecka 29 kommer att göra olika kulturarrangemang så att invånare i 
kommunen och kringliggande kommuner ska ha en trevlig kulturvecka.                           

Beslutsunderlag 
Ansökan om evenemangsstöd till konsert i Malingsbo kyrka samt ansökan 
om evenemangsstöd till spelmansstämma i Malingsbo  

Ansökan om evenemangsstöd från föreningen Söderbärke möljan.                        
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§ 31 Dnr 2019/00039  

Kulturpris 2019 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden utser Jan Axel Nordlander till 2019 års kulturpristagare. 

Jan Axel Nordlander är känd för de flesta i Smedjebacken. Han har en 
mångårig verksamhet i och omkring Arkivhuset. Under en lång följd av år 
har Jan Axel under sommarmånaderna arrangerat högklassiga 
konstutställningar i Arkivhuset.  Detta har möjliggjorts tack vare ett 
outtröttligt engagemang från hans sida och ett stort kontaktnät, när det gäller 
konstnärer inom olika konstarter. 

Åtskilliga är de timmar som Jan Axel varje år tar i anspråk för att få 
utställningarna till stånd, och konstnärerna presenterade vid den inledande 
vernissagen.  

Besökarna under utställningsveckorna är inte enbart från Smedjebacken utan 
även från många andra orter. 

Jan Axel har även varit drivande när det gäller upprustning och konstnärlig 
utsmyckning av Arkivhuset och Prostparken. Han anordnar även andra typer 
av kulturaktiviteter och värnar i sanning vårt viktiga kulturella arv.                          

Ärendebeskrivning 
Två nomineringar har inkommit till kultur- och biblioteksavdelningen inom 
nomineringstiden som varade till och med den 30 april 2019. 

Enligt reglerna för Smedjebackens kommuns kulturpris kan tidigare 
föreslagna personer komma ifråga för priset. Kulturpriset kan ha fler än en 
mottagare och då delas prissumman mellan dem. 

Kulturpriset delas ut i samband med nationaldagsfirandet på Norrbärke 
hembygdsgård den 6 juni 2019 och summan är 10 000 SEK. 

Sluten omröstning genomfördes av nominerade stipendiater 2019. 

Håkan Berggren (M) deltar inte i omröstningen på grund av jäv.                      
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§ 32 Dnr 2019/00007  

Verksamhetsinformation 2019 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna informationen.              

Ärendebeskrivning 
Kulturchef Anne Seppänen och bibliotekschef Marie Larsdotter informerar 
om kommande arrangemang på kultur- och biblioteksavdelningen.           
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§ 33 Dnr 2018/00063  

Meddelanden 2019 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.        

Ärendebeskrivning 
Ansökan stärkta bibliotek år 2 till Kulturrådet 

Beslut i ärende Ansökan om att byggnadsminnesförklara Sämogården i Vad                    

 


