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§ 33 Dnr 2021/00053  

Presentation av nya kommunantikvarien 

Kulturnämndens beslut 

Presentationen läggs till handlingarna.                  

Ärendebeskrivning 

Sanna Svensson vår nya kommunantikvarie presenterar sig.                  
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§ 34 Dnr 2021/00002  

Budgetuppföljning 2021 

Kulturnämndens beslut 

Budgetuppföljningen godkänns.                            

Ärendebeskrivning 

April 

Kulturen 
Periodbud. Utfall Avvikelse 

Budget 
helår 

Prognos 
helår Avvikelse 

Intäkt -699 -541 -158 -2 097 -2 097 0 

Personalkostn. 2 258 2 139 119 6 775 6 775 0 

Kostnad 2 026 1 526 500 6 079 6 079 0 

Netto 3 585 3 124 462 10 756 10 756 0 

 

Ekonomisk analys: 

Utfallet till och med april visar ett överskott med 462 tkr.  

Omfattningen för den utåtriktade publika verksamheten, till exempel 

visningar, café på Flogberget och konstkollo, är i nuläget osäkert på grund av 

pandemin. Kommunantikvarietjänsten tillsätts från och med maj.  

Prognos för helår är att budgeten hålls. 
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§ 35 Dnr 2021/00005  

Ansökan om studieförbundsbidrag 2021 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna uträkningen till fördelning av bidrag till studieförbunden samt 

betala ut dessa.          

Ärendebeskrivning 

Den totala bidragssumman som studieförbunden får dela på är 300 000 kr.  

Till detta kommer moms på 6 %, 18 000 kr. 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 7 studieförbund som tar del av bidraget:  

ABF Dala Finnmark 

Bilda 

Medborgarskolan 

NBV Mitt 

Sensus 

Studiefrämjandet 

Studieförbundet Vuxenskolan               

Beslutsunderlag 

Utbetalning studieförbund 2021, ansökan från ABF Dala Finnmark, Bilda, 

Medborgarskolan, NBV Mitt, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet 

Vuxenskolan                         
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§ 36 Dnr 2020/00028  

Ansökan om kulturföreningsbidrag 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturföreningsbidrag 2021 beviljas enligt följande: 

Flogbergssellskapet 20 000 kr 

Västerbergslagens släktforskare 5 000 kr 

CaAn Kultur & Nöje 35 000 kr under förutsättning att kompletterande 

handlingar inkommer 

Startbidrag beviljas enligt följande: 

Smedjebackens vävstuga 8 900 kr 

Jäv 

Vanja Larsson (V) deltog ej i beslutet om föreningsbidrag till 

Flogbergssellskapet på grund av jäv. 

Kerstin Ernebrink (S) deltog ej i beslutet om föreningsbidrag till  

CaAn Kultur & Nöje på grund av jäv.             

Ärendebeskrivning 

Det har inkommit färre ansökningar om verksamhetsstöd/föreningsbidrag i 

år jämfört med i fjol, vilket huvudsakligen har sin förklaring i 

Coronapandemin.  

Sammanlagt har tre föreningar ansökt om 60 000 kronor i föreningsbidrag 

2021. Ansökningar har inkommit från Västerbergslagens släktforskare, 

FlogbergsSellskapet och CaAn Kultur & Nöje. Det har även inkommit en 

ansökan från Smedjebackens vävstuga om ett startbidrag om 8 900 kronor.   

Kulturnämnden har totalt 150 000 kronor att fördela i verksamhetsstöd/ 

föreningsbidrag inkl. startbidrag.   

Beslutsunderlag 

Ansökan från Västerbergslagens släktforskare 

Ansökan från FlogbergsSellskapet 

Ansökan från CaAn Kultur & Nöje 

Ansökan från Smedjebackens vävstuga                  
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§ 37 Dnr 2021/00049  

Ansökan om kulturbidrag - 
evenemangsstöd/projektstöd 2021 

Kulturnämndens beslut 

Föreningen Söderbärke möljan beviljas 18 000 kr i evenemangsstöd under 

förutsättning att arrangemanget genomförs. 

Jäv 

Kerstin Ernebrink (S) deltog ej i beslutet på grund av jäv.                

Ärendebeskrivning 

Föreningen Söderbärkemöljan har inkommit med ansökan om 

evenemangsstöd om 18 000 kronor till årets Möljanvecka i Söderbärke som 

de avser arrangera traditionsenligt under vecka 29. Föreningen har under 

många års tid arrangerat ett stort, varierat program med aktiviteter för både 

barn och vuxna; visprogram, konserter, marknad, marknadslopp med mera.  

Möljanveckan 2020 påverkades givetvis som alla publika arrangemang av 

restriktioner orsakade av pandemin, men föreningen lyckades genomföra en 

nedbantad version av veckan. Även i år kommer föreningen anpassa 

programutbudet efter de gällande pandemirestriktionerna. Ovissheten gör att 

antalet programpunkter är inte helt bestämt, men målet är att arrangera 

utomhusaktiviteter för alla åldrar.      

Beslutsunderlag 

Ansökan om evenemangsstöd.   
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§ 38 Dnr 2021/00036  

Grundläggande granskning av kommunstyrelse och 
nämnder 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att uppdra åt beredningen, förvaltningschefen, 

kulturchefen och bibliotekschefen att göra en genomlysning av 

kulturnämndens verksamhetsmål och lämna svar till revisorerna senast  

2021-07-09.    

Ärendebeskrivning 

Med anledning av den grundläggande granskningen av kommunstyrelse och 

nämnder 2019 beslutade kulturnämnden (Beslut-2021/0009-KN-§3) om en 

ökning av det mätbara målet med 5 % under år 2021. Till de mätbara målen 

hör nedanstående nyckeltal: 

• Besökare  

• Lån/invånare  

• Aktiva låntagare  

• Antal genomförda arrangemang i egen regi och/eller i samarbete med 

föreningar, studieförbund eller andra samarbetsparter. 

• Deltagare/åhörare   

I den grundläggande granskningen av kommunstyrelse och nämnder 2020 

har revisorerna lämnat följande rekommendationer till kulturnämnden:  

• Stärk målstyrningen och följsamheten till kommunens styrmodell genom 

att i budget ange vilka av nämndens verksamhetsmål som har bäring på 

kommunfullmäktiges övergripande mål. 

• Tillse att målens mätbarhet stärks genom att ange konkreta aktiviteter som 

ska genomföras för att målet ska bedömas som uppnått. 

• Tillse att uppföljningen av mål omfattar bedömning av måluppfyllelsen. 
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Revisorerna noterar att rekommendationerna som lämnas till kulturnämnden 

omfattar samma kritik som gavs vid den grundläggande granskningen 2019. 

Skriftligt svar önskas senast 2021-07-09 om hur de utvecklingsområden som 

påtalas i revisionsrapporten avses att åtgärdas.    

Beslutsunderlag 

Missiv granskningsrapport och Rapport Grundläggande granskning av 

styrelse och nämnder 2020.   
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§ 39 Dnr 2021/00054  

Utvecklingsplan för de kulturhistoriska besöksmålen 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden ger kommunantikvarien i uppdrag att presentera ett förslag 

till utvecklingsplan på nämndens möte i oktober 2021.   

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut 2019/00010-KN-§ 9 ska en utvecklingsplan för de 

kulturhistoriska besöksmålen i Smedjebackens kommun tas fram.  

Beslutet tar avstamp i ett av kulturnämndens verksamhetsmål 

”Tillgängliggöra, vårda och utveckla de kulturhistoriska besöksmiljöerna och 

arbetslivsmuseerna”.  

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 vara en del av processen kring 

framtagningen av ett kulturmiljöprogram i samverkan med bl.a. miljö- och 

byggkontoret.     
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§ 40 Dnr 2021/00039  

Information om handledare på Lokstallet 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen.               

Ärendebeskrivning 

På kulturnämndens möte 2021-05-06 § 21 fick kulturchefen i uppdrag att 

utreda möjligheten att inom befintlig personal på kultur och bibliotek kunna 

avsätta tid för handledarskap till feriearbetare i lokstallet samt utreda 

eventuellt samarbete med föreningar. 

Kulturchef Anne Seppänen informerar om vad som hänt i ärendet.                   
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§ 41 Dnr 2021/00001  

Verksamhetsinformation 2021 

Kulturnämndens beslut 

Godkänna informationen.                                 

Ärendebeskrivning 

Kulturchefen deltog i regional kulturdialog för chefer med ansvar för 

kulturfrågor i dalakommunerna samt vid de regionala kulturinstitutionerna. 

Dialogen hade fokus på Återstart för kulturen samt information om statligt 

kris- och återhämtningsstöd och evenemangsstöd, rapport från Myndigheten 

för kulturanalys om Coronapandemins effekter och den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS). 

Kulturchefen och vice ordförande deltog i det webbaserade tredje och sista 

processledda samtalet om samtidskonsten i Dalarna. Ett konkret resultat från 

dagen är att kulturmötesplatsen och konsthallen Meken blir arena för en 

regional så kallad kulturbar under oktober månad. Tanken är att dessa träffar 

arrangeras på olika konstarenor i Dalarna i samarbete mellan kommun, 

region och intresseorganisationen Konst i Dalarna. Dessutom presenterade 

Giorgiana Zachia från Statens konstråd, årets upplaga av den digitala 

medskapande konferensen Samtidskonstdagarna som i år har temat Konst 

och demokrati.  

Kulturchefen deltog i heldagsseminarium om judar i Sverige riktat till 

minoritetssamordnare arrangerad av Paideia folkhögskola, Stockholm. 

Årets sommarutställning ”Tillbaka till naturen” på Konsthallen Meken pågår 

29 maj – 29 augusti med öppet alla dagar utom måndag.  

Under konstintendentens semester v. 27–31 kommer konsthallen bemannas 

av en vikarie. Kulturchefen ser över vilka möjligheter som finns att 

timanställa ytterligare värdar främst under helgerna i augusti.  

Årets upplaga av konst- och hantverksrundan Konst runt Barken pågår  

7–10 juli kl. 11-16 på ett flertal platser inom kommungränsen.  

Produktion av karta pågår och det kommer att finnas information på 

Smedjebackens kommuns hemsida under Uppleva och göra. I år satsar vi på 

särskilda flaggor så kallade beachflaggor vid respektive utställare.  
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Förberedelser inför årets visningar i Flogbergets besöksgruvor samt 

sommarcaféet i Gruvstugan pågår för fullt. I år sker visningarna torsdag-

måndag vilket är samma dagar som sommarcaféet kommer att hålla öppet 

med hjälp av feriearbetande ungdomar. Handledningen ansvarar 

kulturchefen och kommunantikvarien för från och med v. 27 till och med  

v. 32. 

Biblioteksenheten 

Sommarboken för barn och vuxna kommer att genomföras som tidigare 

somrar; barn ska läsa 3 böcker och de vuxna 5 böcker. Mer information via 

bibliotekets hemsida och via lånedisken. 

Bibliotekschefen har gjort en läsbingo som kommer att erbjudas 

kommunanställda som en sommaraktivitet med kulturella förtecken från 

personalföreningen Smeden. 

Äntligen kommer upphandling inför ett gemensamt bibliotekssystem inom 

Dalabiblioteken att ske. Upphandlingscenter kommer att tillkännage att vi 

ämnar teckna avtal med en nu bestämd leverantör och att övriga aktörer har 

10 dagar på sig att överklaga detta. Därefter följer en räcka av möten och 

förhandlingar innan klartecken om avtalstecknande kan ges.  
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§ 42 Dnr 2021/00004  

Delegationer 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.                   

Ärendebeskrivning 

Ansökan om evenemangsstöd/projektstöd från Dans & Folkton utbetalt via 

delegation av kulturchefen. 
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§ 43 Dnr 2021/00003  

Meddelanden 2021 

Kulturnämndens beslut 

Lägga informationen till handlingarna.                   

Ärendebeskrivning 

Beviljat bidrag Skapande skola - fördelning läsåret 2021/2022 från 

kulturrådet Dnr 2021/52 

Ansökan Stärkta bibliotek till Kulturrådet Dnr 2021/37 

Ansökan om bidrag för inköp av litteratur till folk och skolbibliotek till 

Kulturrådet Dnr 2021/34 

                             

 

 


