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§ 60 Dnr 2021/00002  

Budgetuppföljning 2021 

Kulturnämndens beslut 

Budgetuppföljningen godkänns.                             

Ärendebeskrivning 

Oktober 

Kulturen 
Periodbud. Utfall Avvikelse Budget helår 

Prognos 
helår Avvikelse 

Intäkt -1 748 -1 822 74 -2 097 -2 097 0 

Personalkostn. 5 646 5 629 16 6 775 6 775 0 

Kostnad 5 066 4 723 343 6 079 6 079 0 

Netto 8 963 8 530 433 10 756 10 756 0 

 

November 

Kulturen 
Periodbud. Utfall Avvikelse Budget helår 

Prognos 
helår Avvikelse 

Intäkt -1 923 -1 996 73 -2 097 -2 057 -40 

Personalkostn. 6 210 6 178 32 6 775 6 695 80 

Kostnad 5 572 5 119 453 6 079 5 919 160 

Netto 9 860 9 301 559 10 756 10 556 200 

 

Ekonomisk analys oktober: 

Utfallet tom oktober visar ett överskott med 433 tkr.  

Överskottet på övriga kostnader beror på att publika arrangemang för 

barn/unga och vuxna har blivit senarelagda på grund av pandemin, men 

medlen beräknas gå åt. En del i överskottet har att göra med färre 

bidragsansökningar pga. osäkerheten som pandemin skapat bland 

kulturföreningarna. Överskottet gällande föreningsbidragen kommer ev. att 

minska beroende på en Kultur för äldre-satsning som planeras. 

Prognos för helår är att budgeten hålls. 
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Ekonomisk analys november: 

Utfallet tom november visar ett överskott med 559 tkr.  

Överskottet på övriga kostnader för perioden beror på att publika 

arrangemang för barn/unga och vuxna har blivit senarelagda på grund av 

pandemin, men medlen beräknas gå åt. En del i överskottet har att göra med 

färre bidragsansökningar pga. osäkerheten som pandemin skapat bland 

kulturföreningarna. Överskottet gällande föreningsbidragen kommer ev. att 

minska beroende på en kultur för äldresatsning som planeras.  

Prognos för helår är att lämna ett överskott med 200 tkr. 
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§ 61 Dnr 2021/00076  

Information om miljökulturprogrammet 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen.                       

Ärendebeskrivning 

Kommunantikvarie Sanna Svensson presenterade kulturmiljöprogrammet. 
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§ 62 Dnr 2019/00010  

Utvecklingsplan för de kulturhistoriska besöksmålen 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen.                                  

Ärendebeskrivning 

Kommunantikvarie Sanna Svensson presenterade arbetet med 

utvecklingsplanen för de kulturhistoriska besöksmålen. 

Kulturnämnden beslutade år 2019 att en utvecklingsplan för de 

kulturhistoriska besöksmålen i Smedjebackens kommun ska tas fram. Planen 

är en del i processen kring framtagningen av ett kulturmiljöprogram i 

samverkan med bland annat miljö- och byggkontoret.  

Under hösten 2021 har kommunantikvarien arbetat med framtagning av en 

utvecklingsplan för de kulturhistoriska besöksmålen.  

Tre mål lyfts fram i arbetet:  

1. Skydda, använda och utveckla kommunens kulturmiljöer på ett  

 hållbart sätt  

2. Bidra till ökad kunskap om kulturmiljön  

3. Arbeta för samverkan mellan olika aktörer.  

                            

Beslutsunderlag 

Utvecklingsplan för kulturmiljöbesöksmål i Smedjebacken.     
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§ 63 Dnr 2021/00072  

Revidering av verksamhetsplan för konsthallen Meken 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att ta fram ett förslag 

till en utvecklad verksamhetsplan för Meken, vilken ska presenteras på 

nämndsmötet i maj 2022. Processen ska ske i dialog med berörda 

medarbetare.    

Ärendebeskrivning 

I samband med genomlysning av kultur- och biblioteksavdelningens 

verksamhetsområde och målarbete är det aktuellt med en revidering av den 

nuvarande verksamhetsplanen för kulturmötesplatsen och konsthallen 

Meken.  

Ett första utkast behöver vara klar så att den kan ligga till grund för 

kommande mål, budget och verksamhetsplanering.                 
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§ 64 Dnr 2021/00067  

Revidering av kulturnämndens 
dokumenthanteringsplan 

Kulturnämndens beslut 

Dokumenthanteringsplan för kultur- och biblioteksavdelningen antas enligt 

upprättat förslag.                     

Ärendebeskrivning 

Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för kultur- och 

biblioteksavdelningen har tagits fram.                         

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan kultur- och biblioteksavdelningen  
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§ 65 Dnr 2021/00069  

Revidering av kulturnämndens delegationsordning 

Kulturnämndens beslut 

Delegationsordning för kulturnämnden antas enligt upprättat förslag.                      

Ärendebeskrivning 

Kulturnämndens delegationsordning har reviderats. De kompletteringar som 

gjorts är under 7. Delegeringsförteckning där rad 11 och 12 lagts till med 

delegation till kommunarkivarien när det gäller att besluta och revidera 

kulturnämndens dokumenthanteringsplan samt besluta om gallring av 

kulturnämndens handlingar.  

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för kulturnämnden                                  
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§ 66 Dnr 2021/00066  

Förfrågan angående höjt stiftarbidrag till Ekomuseum 
Bergslagen 

Kulturnämndens beslut 

1. Stiftarbidraget för 2022 höjs till 650 000 kronor per län, att liksom tidigare 

fördelas per antal kommuninvånare. 

2. Från och med 2023, och tills vidare justeras stiftarbidraget enligt 

konsumentprisindex utifrån bidraget för 2022. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner i 

stiftelsen Ekomuseum Bergslagen bifaller utökning av stiftarbidraget.                  

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen har inkommit med en fråga om höjt 

stiftarbidrag.  

Stiftarbidraget från kommunerna till stiftelsen Ekomuseum Bergslagen är 

fastställt till 600 000 kronor per län, att fördelas på kommunerna utifrån 

invånarantal. Bidraget har varit oförändrat under lång tid och inte 

indexreglerats. 

En höjning av bidraget, i ett första steg 2022 med 50 000 kronor per län och 

därefter uppräkning/indexreglering skulle verka för att anpassa 

verksamheten till ökade kostnader. 

Smedjebackens kommun betalar idag 173 900 kronor i bidrag till stiftelsen. 

Det nya förslaget innebär att bidraget utökas till 188 300 kronor.                 

Beslutsunderlag 

Förfrågan om höjt stiftarbidrag, Stiftarbidrag 2022, Stiftarmöte anteckningar                    
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§ 67 Dnr 2021/00071  

Kultur för äldre 2022 

Kulturnämndens beslut 

50 000 kronor av kvarvarande bidragsmedel utbetalas till PRO 

Smedjebacken och nyttjas till köp av sammanlagt sju föreställningar av  

”Så vitt jag minns” varav två ska vara offentliga föreställningar och de 

övriga fem vända sig till kommunens äldreboenden och servicehuset 

Gläntan.                 

Ärendebeskrivning 

Hälsofrämjande insatser för den äldre målgruppen är viktiga för en bättre 

folkhälsa och kulturella aktiviteter kan vara en faktor som bidrar till ett 

hälsosamt åldrande (Statens Folkhälsoinstitut, 2005). 

PRO:s pilotprojekt ”Kultur för och med äldre i Dalarna” genomfördes under 

2019–2020 med en avslutande spridningskonferens i november 2020. I 

projektet medverkade bl.a. PRO i Smedjebacken och Älvdalen. En av 

frågeställningarna var hur kommuner, länskultur och äldreorganisationer kan 

samarbeta tätare i framtiden. 

Pandemin har medfört att betydligt färre bidragsansökningar har inkommit 

från kulturföreningarna i Smedjebacken till Kulturnämnden under 2021 mot 

tidigare år, vilket gör att det finns medel kvar att fördela inom kulturområdet.  

Mot bakgrund i nämnda projektet och ett erbjudande från Dalateatern om en 

nyproducerad föreställning ”Så vitt jag minns” under våren 2022, väcktes 

tanken att använda 50 000 kronor av kvarvarande bidragsmedel för att 

möjliggöra en turné i Smedjebacken.  

Bidraget ska gå till PRO Smedjebacken och nyttjas till köp av sammanlagt 

sju föreställningar ”Så vitt jag minns” varav två ska vara offentliga 

föreställningar och de övriga fem vända sig till kommunens äldreboenden 

och servicehuset Gläntan.    

Beslutsunderlag 

Utbudsblad ”Så vitt jag minns”.    
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§ 68 Dnr 2021/00073  

Redovisning av projekt- och evenemangsstöd 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av projekt- och evenemangsstöd 2021.     

Ärendebeskrivning 

Under 2021 har nedan listade evenemangs- och/eller projektstöd beviljats. 

Vissa beviljade bidrag har inte utbetalats med anledning av evenemanget har 

genomförts med ett plusresultat. Totalt finns 50 000 kronor till evenemangs-

och/eller projektstöd, vilka kulturföreningar, kulturarrangörer m.fl. har 

kunnat söka löpande under året. Hittills har sammanlagt 40 000 kronor 

nyttjats till evenemangs- och/eller projektstöd: 

Barkens Ångbåtar ansökte om 10 000 kr till byggnadsmaterial och 

nödvändiga elarbeten, vilket kommer att skapa förbättrade visnings-

möjligheter av samlingarna i hamnmagasinet. Beslut i KN. Redovisat och 

utbetalat. 

Dans & Folkton ansökte om 4 000 kr till genomförande av Coronasäkrade 

konserter den 23 maj 2021 i Folkets hus. Delegationsbeslut. Redovisat och 

utbetalat.  

Föreningen Söderbärkemöljan ansökte om 18 000 kronor till årets 

Möljevecka, vilken genomfördes på ett Coronasäkert sätt. Beslut i KN. 

Redovisat och utbetalat.  

Werner Aspenströmsällskapet ansökte om 8 000 kr till poetiskt visprogram 

den 18 september 2021 på Werner Aspenströmbiblioteket. Beslut i KN. 

Redovisat och utbetalat. 

Norrbärke hembygdsförening ansökte om 5 000 kr till genomförandet av 

Hembygdens Dag i samband med Kulturarvsdagarna i september 2021. 

Delegationsbeslut. Ingen utbetalning; redovisningen visade ett plusresultat.  

Gubbo Folkets Husförening ansökte om 5 000 kr till genomförande av 

visprogram den 30 oktober 2021. Delegationsbeslut. Ingen utbetalning; 

redovisningen visade ett plusresultat.               
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§ 69 Dnr 2021/00001  

Verksamhetsinformation 2021 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen.                        

Ärendebeskrivning 

Lördag 13 november, på Werner Aspenströms födelsedag, arrangerades 

traditionsenligt Wernerdagen i Stockholm, ABF-huset. Barbro Lindgren 

tilldelades 2021 års Werner Aspenströmpris, den röda molntröjan. Förutom 

prisutdelning och samtal med årets pristagare så fick vi lyssna till Stefan 

Ohlsson & Annacari Jadling-Ohlsson, som spelade sina tonsatta dikter av 

Werner Aspenström. Bibliotekschefen deltog.  

På Werner Aspenströmbiblioteket hölls 12 oktober ett föredrag av 

militärhistorikern Jan-Erik Ohlsson, som har skrivit boken Dalarna under 

andra världskriget. Programmet blev välbesökt och var mycket intressant. 

Under Nordisk litteraturvecka v. 46 firades Kura skymning traditionsenligt 

måndag 15 november, med ljuständning och i år läste vuxenbibliotekarie 

Cristian Hörnicke årets text. Årets tema var Drömmar och längtan i Norden, 

och årets högläsningstext var hämtad från romanen Katrina av Sally 

Salminen. Samma dag, firades på morgonen via skolbibliotekspersonalen 

Kura gryning med en högläsningsstund ur boken Pärlfiskaren av Karina 

Erlandsson. Den 16 november hölls ett föredrag av författaren och 

fotografen Anders Geidemark, om Strömsholms kanal. Anders tar oss med 

på en ”River Movie” utefter Strömsholms kanal, från Smedjebacken i norr 

till Borgåsund och Mälaren i söder. Nästan hela biblioteket fylldes och vi 

kan konstatera (citat A Geidemark) ”att vi människor är precis som gässen, 

flockdjur, vi behöver umgås för att må bra.” 

Dalabiblioteken: Upphandling av bibliotekssystem och webb är nu 

annonserad. Länets IT-chefer och dataskyddsombud är informerade för att 

implementeringen ska gå så smärtfritt som möjligt. Införandet planeras till 

kvartal 1- 2022. Bibliotekschefen har tagit kontakt med IT-avdelningen för 

att säkerställa att alla förutsättningar finns för driftsättning i Smedjebacken. 

Det blir sedan värdkommunen Falun som kommer att göra avrop på övriga 

underliggande e-tjänster som gemensamt kommer att erbjudas Dalaborna. 

Kostnaden fördelas enligt tidigare överenskomna nyckeltal. Beslut har även 

tagits att det vid uppstarten även ska erbjudas strömmande film som en del 
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av basutbudet, detta kommer att fungera på likande sätt som nuvarande e-

böcker. De deltagare som nu sitter och sedan början haft en plats i de lika 

arbetsgrupperna inom dalabiblioteken beslutades ska sitta kvar på sina 

respektive olika uppdrag tills vi fått igång samarbetet och kommit i fas med 

allting. Det skulle ta alldeles för mycket tid att i nuläget byta ut nuvarande 

personer till ny som sedan ska sätta sig in i allt, något som alla var helt 

överens om och tacksamma över i de olika grupperna. Nu rullar det igång på 

allvar, spännande är det! En första gemensam fortbildning har nu ägt rum där 

alla medarbetare bjöds in till mediespåret. Detta för att rusta oss inför vår 

mediesamverkan. Vi spanar på hur andra gjort och diskuterar i smågrupper. 

Ett bakomliggande syfte är också att utifrån omvärldsspaningen och 

samtalen på seminarierna formulera förslag till styrgruppen på hur det 

kommande mediearbetet inom Dalabiblioteken ska kunna organiseras. Under 

dessa fortbildningstillfällen kommer biblioteken i Smedjebacken vara 

stängda för att möjliggöra att all personal ska kunna medverka. 

Bibliotekscheferna har samtalat om vilka områden vi vill kunna följa upp vid 

rapport till beslutsfattare och om hur det gått med samarbetet jämförelse med 

hur det var innan. Detta kommer att arbetas mer med i 

implementationsgruppen som sedan lämnar ett förslag till bibliotekscheferna 

för beslut. Kan Dalabiblioteken bli en starkare röst när det gäller de globala 

målen, klimatmålet, det demokratiska uppdraget, likvärdighet för 

medborgarna? Bibliotekens samhällsfunktion, visionsarbete. 

Besökare oktober – november 2021: 6 245 

Besökare oktober – november 2020: 7 834 

Utlån oktober – november 2021: 8 615 

Utlån oktober – november 2020: 6 107 

Vi kan konstatera att våra besökare sakta men säkert börjar komma tillbaka 

efter den svåra pandemi vi fortfarande har, men som nu dock lättat något och 

likaså restriktioner som tidigare vidtagits och flertalet medborgare är nu 

vaccinerade. En känsla vi haft att fler lånar mer tycks besannas när man ser 

dessa siffror, som i sig är svåra att göra en rättvis jämförelse med, då vi 

fortfarande lever i en pandemi. Många grannar och fina medmänniskor 

hjälps åt att låna till varandra, så att de som befinner sig i riskzonen ej ska 

behöva utsättas för smitta. Så fint att se denna gemenskap som växt fram 

under en svår tid. 

Under våren arrangerade Bild och form Dalarna, en digital samtalsserie om 

konsten i samtiden. Konstintendenten, kulturchefen, kulturnämndens 

ordförande och vice ordföranden har deltagit vid ett eller ett par tillfällen 

vardera. Ett konkret resultat av dessa samtal blev Solong konst: en dynamisk 
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och hållbar plattform för möten, kunskapande och delade upplevelser med 

konst och samtal som den röda tråden. Solong kan poppa upp varsomhelst 

närsomhelst och ägs av oss tillsammans och har en bred förankring i 

Dalarnas konstliv. Solong stöds av Bild och form Dalarna och Konst i 

Dalarna. Fredag den 29 oktober blev Konsthallen Meken första platsen i 

Dalarna att arrangera Solong konst med ett program som lockade drygt 70 

personer. Temat ”Att hitta sitt konstnärliga språk” gick som en röd tråd 

genom kvällen. Bildkonstnär Lina Nordenström framförde texter och 

berättade om när orden blir bild och bilden tar ton.  

Sångerskan Maria Keohane och gitarristen Leif Åke Wiklund framförde 

Melankoli stigna ur den tysta mossan – svenska och irländska visor. 

Mittskeppet i konsthallen inramades av 2020 års Ahlbäckpristagare  

Jessica Fleetwoods utställning Kvinnor i verkstadsindustrin.  

Från ovan nämnda utställning blev verket ”Grön svetserska” inköpt till 

kommunala konstsamlingen med placering i konsthallen. I samband med 

andra konstutställningar flyttas verket tillfälligt.  

Konstverket uppmärksammar kvinnan inom industriarbetet och ska ses som 

en medveten handling i kommunens jämställdhetsarbete.  

Stiftelsen Arkivbyggnaden i Smedjebacken har förmedlat två 

konstdonationer till Smedjebackens kommun: Skulpturen/konstobjektet 

"Våga-vilja-falla" av Yvonne Wetterling, med tillhörande jättetändsticka i trä 

och textblad av konstnären. Verket, som skapades i år, är utfört i textil och 

föreställer en brinnande tråd i en hylsa, flammande i ena änden och 

förkolnad i den andra. Verket visades i Arkivhuset sommaren 2021.  

Färglitografin "Under ytan" av Kent Karlsson är nr. 3 av 66 och ramad i 

"flyt-teknik". Verket visades i Arkivhuset sommaren 2021, då Kent deltog 

också med en bronsskulptur i parken.  

Konstnärerna har erhållit skriftligt tack av kulturchefen. 

Allmänkulturenheten har bidragit till att såväl Bio Kontrast som Film för alla 

har kommit igång under november i nära samarbete med Folkets hus. 
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§ 70 Dnr 2021/00004  

Delegationer 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.                           

Ärendebeskrivning 

Överenskommelse vid hyra av konsthallen Meken 
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§ 71 Dnr 2021/00003  

Meddelanden 2021 

Kulturnämndens beslut 

Lägga informationen till handlingarna.                            

Ärendebeskrivning 

Beslut från kommunstyrelsen 2021-10-05 gällande reviderade 

budgetförutsättningar och internpriser 2022 

Redovisning av bidrag till evenemang och projekt från Föreningen 

Söderbärkemöljan 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-11-22 gällande Budget 

2022, plan 2023-2024 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-11-22 gällande avgifter 

biblioteket 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-11-22 gällande avgift för 

kopia av allmän handling 

Redovisning av bidrag till evenemangstöd och projekt från Norrbärke 

hembygdsförening 

               

 


