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§ 41 Dnr 2019/00010  

Information om utvecklingsplan för de kulturhistoriska 
besöksmålen 

Kulturnämndens beslut 
Uppdra till kulturchefen att arbeta vidare med planen för de kulturhistoriska 
besöksmålen.  

Ärendebeskrivning 
Kulturchef Anne Seppänen informerar om förslag till utvecklingsplan för de 
kulturhistoriska besöksmålen.  
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§ 42 Dnr 2018/00065  

Budgetuppföljning 2019 

Kulturnämndens beslut 
Budgetuppföljningen godkänns.  

Ärendebeskrivning 
September 

Kulturen 
Periodbud. Utfall Avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos 
helår Avvikelse 

Intäkt -1391 -1612 221 -1855 -1855   
Kostnad 9109 9581 -472 12145 12145   
Varav lönekost 4860 5054 -194 6480     
Netto 7718 7969 -251 10290 10290 0 

 
Ekonomisk analys 

Budgetuppföljningen för januari-september 2019 visar på ett underskott på 
251 tkr. Underskottet består delvis av löpande projektkostnader (stärkta 
bibliotek m.fl.) som i perioden belastar kostnaderna med 70 tkr. Lönerna är 
193 tkr högre än budget och beror på att ex. löner för guider och 
caféverksamhet på Flogberget endast har utfall under sommarperioden och 
budgeten är fördelade 12 delar.  Ej periodiserad kostnad för Ekomuseum 
Bergslagen 40 tkr. Eftersom budgeten är raka tolfte delar och utställnings- 
och programverksamheten är mest aktivt sommartid kommer utfallet att 
variera under året.  
Prognosen är att hålla budgetram 2019.  
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§ 43 Dnr 2019/00038  

Budget 2020 samt plan 2021-2022 

Kulturnämndens beslut 
Budget 2020 samt plan 2021-2022 fastställs enligt upprättat förslag.  

Ärendebeskrivning 
Uppdraget 
Kulturnämndens vision är att Smedjebacken skall vara en kulturkommun i 
framkant. I en välkomnande kommun med trygghet, engagemang och 
framtidstro är det vår övertygelse att kultur har en betydande roll för 
samhällsutvecklingen och skapandet av innanförskap, god hälsa och ett ökat 
välbefinnande. 
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. 
Kulturnämnden ansvarar för allmän biblioteksverksamhet i enlighet med 
bibliotekslagen (lag 2013:801) samt allmänkulturverksamhet. 
Kulturnämndens ansvar omfattar: kommunens biblioteksverksamhet, 
skolbibliotek, kulturmiljövård, allmänkulturell verksamhet, samverkan inom 
Ekomuseum Bergslagen, bidrag till studieförbund och kulturföreningar och 
kulturpris. Kulturnämnden har ansvar att utarbeta förslag till biblioteksplan 
för sin verksamhet på biblioteksområdet. 
Kulturnämnden ska enligt reglementet ansvara för konstnärlig gestaltning 
vid kommunens fastigheter och offentliga platser, ansvara för inköp till och 
vård av kommunens konstsamling, avge yttranden i plan- och 
byggnadsärenden som remitteras till nämnden, avge remissyttrande över 
förslag till namn på gator, vägar, allmänna platser, byggnader och 
anläggningar, arbeta för reformering av nämndens regelbestånd, fullgöra 
övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige 
överlämnas till nämnden. 

Verksamhet 
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. 
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Från januari 2019 är Kultur och Bibliotek en avdelning inom den nya 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under 2020 kommer Kultur och Biblioteks 
mångfasetterade verksamhet ingå som en del av det fortsatta 
utvecklingsarbetet att hitta synergieffekter och samverkansmöjligheter inom 
förvaltningens breda ansvarsområde. 

Planeringsförutsättningar 
Utifrån de av kommunstyrelsens arbetsutskott utpekade fyra trender som 
särskilt viktiga för framtiden har Kultur och Bibliotek gjort följande 
reflexioner mot 2025. 

 Stigande förväntningar på välfärden: Grupper av både fler barn och äldre 
samt invånare med olika språk- och kulturidentiteter ställer krav på större 
utbud samt fler alternativ att välja på. Såväl invånare som tillfälliga 
besökare förväntar sig hög standard, service och tillgänglighet på 
biblioteken, i konsthallen och olika kulturhistoriska besöksmiljöer. Vi ser 
redan ett ökat behov bland invånare att nyttja biblioteken på delvis nya 
sätt. En lättillgänglig plats att vistas på för både möten och studier, vilket 
medför högre krav på organisation och service. Uppsökande verksamhet 
till äldre som bor utanför centralorten och får svårare att ta del av 
kulturutbudet. Eller dem som vårdar anhöriga i hemmet och har svårt att 
ta del av kvällsprogram.  

 Hårdare konkurrens om kompetens: För att klara ökade förväntningar på 
service och hög standard kommer kraven på samverkan över 
förvaltningsgränser, med privata och ideella organisationer och mellan 
kommuner att öka.  

 Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik: Digitala verktyg och 
ökad uppkoppling skapar nya förutsättningar för välfärden; inte minst för 
landsbygden. Svårigheterna att rekrytera lärare och bristande tillgång till 
högre utbildning kan motverkas med mobilt lärande och 
distansutbildning. Digitaliseringen innebär mycket inom vård och 
omsorg; exempelvis ”distansmedicin”. Ny teknik inom kultursektorn 
finns bl.a. i form av nedladdningsbara böcker och tidskrifter, och som tal- 
och ljudböcker.  

 Digitalt livesända opera- och teaterföreställningar möjliggör att kända, 
dyrbara produktioner från världens stora scener landar i samlingslokaler 
på orten. Digitaliseringen kan även upplevas som något som stänger ute 
dem som saknar kunskap och/eller tillgång till den tekniska utrustning 
som är en förutsättning för användandet. Informationsinsatser, t ex genom 
projekt som Digital Week, är mycket viktiga för att motverka 
utanförskap. 
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 Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle: Individuell kunskap förblir 
viktigt, men den ger inte samma konkurrensfördelar som tidigare. Det är 
människor, organisationer och företag som vi har förtroende för, som har 
goda nätverk och som i samverkan med varandra kan kombinera olika 
kunskaper och erfarenheter på ett kreativt sätt som når framgång. Vikten 
av samverkan blir betydelsefull i framtiden. Geografiska avstånd får 
mindre betydelse och kommunikation är en ständigt pågående process 
som gör att virtuella världar kan byggas och geografiska avstånd får 
mindre betydelse. ”Världen i Smedjebacken – Smedjebacken i världen”!  

Tillgången till medarbetare för att kunna leverera samhällsservicen kommer 
att vara en stor riskfaktor redan inom fem år. Arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare som lägger stor vikt på ett hållbart arbetsliv, flexibilitet 
och utvecklingsmöjligheter kommer att vara än viktigare. Det ställer stora 
krav på organisationen att systematiskt arbeta med verksamhetsutveckling 
och ta till sig ny teknik i ökande grad. 
De demografiska förändringarna med en åldrande befolkning och den 
krympande försörjningskvoten är en utmaning för Smedjebackens kommun. 
Omfördelning av resurser i kombination med ekonomiska utmaningar kan 
göra andra prioriteringar i utbudet nödvändiga. 
Ekonomiska förutsättningar 
Verksamhetssammandrag,  
tkr          

  
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Budget 

2020  
Kulturnämnd 237 259 259 264  
Allmän Kultur 3822 4230 4230 4368  
Bibliotek 5299 5503 5503 5613  
Studieförbund 300 298 298 300  
Summa 9658 10290 10290 10545  
      
Kultur och Bibliotek budgetram intäkter och kostnader samt plan  
2021-2022   

  Intäkter Kostnader 
Netto 
2020 

Netto 
2021 

Netto 
2022 

Kulturnämnd 0 264 264 269 274 
Allmän Kultur -331 4699 4368 4455 4544 
Bibliotek -1550 7163 5613 5732 5853 
Studieförbund -18 318 300 300 300 
Summa -1899 12444 10545 10756 10971 
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Verksamhetsmål för planperioden 
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. 

Uppföljning 
Ekonomisk uppföljning äger rum vid fyra till fem tillfällen under året. I 
samband med delårsrapporten görs även en återrapportering av 
verksamheten. Återrapportering sker till kommunfullmäktige en gång per år i 
samband med årsredovisningen.  
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§ 44 Dnr 2019/00059  

Digitalisering av nämndadministration 

Kulturnämndens beslut 
Införa digitaliserad nämndsadministration inom kulturnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Kommunen använder sedan drygt tre år ärendehanteringssystemet Ciceron.  
I samband med införandet gjordes en processkartläggning i syfte att 
effektivisera arbetet. Principen att skapa ett gemensamt digitalt flöde för 
nämndadministrationen slogs fast och enligt kommunstyrelsens beslut  
2018-09-04 ska samtliga nämnder inom Smedjebackens kommun införa 
digital nämndadministration.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-09-04 § 89 

Kostnader för inköp och leasing av Ipad 
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§ 45 Dnr 2019/00056  

Inköp och vård av konst 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att omfördela medel inom budget med 25 000 kr till 
inköp av konst och vård av den kommunala konstsamlingen.  

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande Reglemente för kulturnämnden, antaget av KF 2018-12-17  
§ 113, står att läsa under 5 § att Kulturnämnden ska ansvara för inköp till och 
vård av kommunens konstsamling. Detta har fått stå tillbaka under många år 
pga. andra prioriterade satsningar såsom höjda bidrag till studieförbund och 
införande av bidrag till kulturföreningar.  

Den kommunala konstsamlingen fungerar som ett viktigt komplement till de 
konstnärliga gestaltningar som finns och kommer att skapas i samband med 
ny- och ombyggnationer. Konsten placeras främst i kommunala lokaler som 
regelbundet har besökare, för att så många människor som möjligt ska få 
glädje av den exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden. Konsten 
placeras även på tjänsterum – det är uppskattat bland våra medarbetare att få 
konst till sin arbetsplats – och sammanträdesrum, korridorer och foajéer där 
många rör sig. 

Konstsamlingen, som idag uppgår till drygt 500 verk, har genomgått en snart 
slutförd tillståndsinventering. Papperskonservatorns slutrapport inte är helt 
klar, men underhandsbesked ger ändå en tydlig bild av de behov som finns. 

Gallring för att skapa bättre utrymme för de verk som har ett konstnärligt 
värde. 

Förvaring, på sikt behöver konstsamlingen ett eget magasin/rum för att 
undvika mekaniska skador som uppstår vid undermålig förvaring. 

Vårdbehov, t.ex. ommontering. 

Konservering, mera omfattande insatser av själva konstverket.  
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§ 46 Dnr 2019/00057  

Revidering av öppettider på Werner 
Aspenströmbiblioteket 

Kulturnämndens beslut 
Ändra öppettiderna på Werner Aspenströmbiblioteket från och med  
2020-01-01:  
Måndag – Fredag 10.00-18.00, Lördag 10.00 – 14.00 

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschef Marie Larsdotters förslag på revidering av öppettider på 
Werner Aspenströmbiblioteket från och med 2020-01-01: 

Måndag – Fredag 10.00-18.00 
Lördag 10.00 – 14.00 
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§ 47 Dnr 2019/00052  

Sammanträdestider 2020 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämndens sammanträdestider för 2020 fastställs.  

Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden 2020 har upprättats.  

Beredning Kulturnämnd 
23 januari 6 februari 
19 mars 2 april 
23 april 7 maj 
20 maj 4 juni 
3 september 17 september 
1 oktober 15 oktober 
12 november 26 november 
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§ 48 Dnr 2019/00006  

Ansökan om kulturbidrag - 
evenemangsstöd/projektstöd 

Kulturnämndens beslut 
Bevilja Smedjebackens manskör ett evenemangsstöd med 10 000 kronor och 
om evenemanget går med ekonomisk förlust bevilja ytterligare 2000 kronor.   

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens manskör deltar under hösten 2019 i ett samverkansprojekt 
med körer i Hedemora och Säter med sopranen Hillevi Martinpelto som 
solist. Tre körkonserter äger rum 19 oktober i Hedemora kyrka, 9 november i 
Stora Skedvi kyrka och avslutningsvis den 16 november i Norrbärke kyrka. 

Kulturnämnden kan, i undantagsfall, bevilja evenemangsstöd/projektstöd till 
en kulturförening som redan erhållit ett årligt verksamhetsbidrag. Ett 
samarbete över kommungränserna med ett 40-tal körsångare och med en 
solist i världsklass har ett stort värde för kulturverksamheten för såväl 
inblandade artister som publik. Ansökan från Smedjebackens manskör gäller 
arvodet till solisten som de tre inblandade körerna delar på.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om evenemangsstöd/projektstöd 
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§ 49 Dnr 2019/00007  

Verksamhetsinformation 2019 

Kulturnämndens beslut 
Godkänna informationen.  

Ärendebeskrivning 
Stärkta bibliotek. 
Delar av personalen har varit på kunskapsdagar och föreläsningar kring 
kognitiva handikapp. 

All personal inom Kultur och bibliotek har erbjudits Studieresa till Göteborg 
kombinerat med bokmässebesök, för att få inspiration inför omarbetning i 
biblioteken. Personal inom bibliotek besökte olika bibliotek under resan och 
personal på allmän kultur fick möjlighet att göra studiebesök kopplat till 
deras verksamhet. 

I väntan på ombyggnation samt byggnation av handikapptoalett på Werner 
Aspenströmbiblioteket så läggs fokus bland annat på fortbildning av 
personalen, samt workshops med låntagare för att ta reda på vad de önskar 
sig i biblioteket, både barn och vuxna. 

Kort lägesöversikt om vad som händer i processen med 
Dalabiblioteken nu. 
 Dalabiblioteken arbetar vidare med risk- och sårbarhetsanalys för att 

säkra personuppgiftsbehandlingen. Regionen finansierar (genom 
Länsbibliotek Dalarna) konsult som tillsammans med 
biblioteksföreträdare har inventerat kritiska punkter och utformat rutiner 
som biblioteken ska använda. Dataskyddsombuden har varit involverade i 
processen.  

 Vi har också anlitat juristkompetens för att belysa frågor om 
bibliotekssekretess. Detta kommer att tillsammans med resultaten från 
risk- och sårbarhetsanalysen att ligga till grund för revidering av 
samverkansavtalet mellan kommunerna. Revidering av samverkansavtalet 
inleds under november. Kommunjurister och dataskyddsombud kommer 
att konsulteras och kommer att kunna lämna synpunkter innan 
samverkansavtalet går in iden politiska processen. Juristkompetensen 
finansieras genom Länsbibliotek Dalarna.   
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 Kommunerna bidrar till bibliotekssamverkan genom att ställa experter 
inom sin bibliotekspersonal till förfogande i alla de processer som pågår.  

 Upphandlingsprocessen av ett dalagemensamt biblioteksdatasystem 
fortgår. Den har dock bromsats in, eftersom resultaten av risk- och 
sårbarhetsanalysen har bäring på kravställningen. Under våren 2020 blir 
upphandlingsunderlag klart.  

 Kick off för Dalabiblioteken! All bibliotekspersonal i hela Dalarna – 170 
personer – samlas den 23 oktober i Vansbro för att manifestera vårt 
samarbete.  

Den allmänna väggen för konstnärliga uttryck finns nu på plats.          
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§ 50 Dnr 2018/00064  

Delegationer 2019 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

Ärendebeskrivning 
Tidsbegränsad anställning mellan 2019-10-01 – 2020-09-30 av assistent på 
kultur- och bibliotek 
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§ 51 Dnr 2018/00063  

Meddelanden 2019 

Kulturnämndens beslut 
Lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut från miljö- och byggnadsnämnden gällande Anmälan om 
registrering och riskklassning av dricksvattenanläggning Gruvstugan 
Flogberget 

Revisionsrapport från kommunrevisionen – Granskning av kommunens 
beredskap avseende EKO-frågor (Etik, korruption och oegentligheter) 

Beslut från kommunstyrelsen 2019-10-08 gällande Riktlinjer för hantering 
av fordon inom Smedjebackens kommunkoncern 

 
 


