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Sammanträdesdatum

2020-06-04

Kulturnämnden
Plats och tid

Möte på distans via Teams, torsdagen den 4 juni 2020 kl 09:00-10.00

Beslutande

Vanja Larsson (V), Ordförande
Kerstin Ernebrink (S), 1:e vice ordförande
Kalle Johansson (S)
Aulikki Gåsfors (S)
Mona Sundberg (C)
Linus Karlén (C)
Johan Persson (SD)

§§20-22, §§ 24-26

Ej tjänstgörande ersättare

Barbro Lovang (MP)

Övriga närvarande

Anne Seppänen, kulturchef
Marie Larsdotter, bibliotekschef
Eva Lundgren, förvaltningsekonom
Mona Jansson, sekreterare

Justerare

Mona Sundberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, fredag den 12 juni 2020 kl. 16.00

tjänstgörande ersättare § 23

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mona Jansson

Ordförande
Vanja Larsson
Justerare
Mona Sundberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-04

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Kulturkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mona Jansson
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Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr 2020/00018

Budgetuppföljning 2020
Kulturnämndens beslut
Budgetuppföljningen godkänns.
Ärendebeskrivning
April

Kulturen
Intäkt
Personalkostn.
Kostnad
Netto

Periodbud.
-682
2 287
1 910
3 515

Utfall
-564
2 118
1 798
3 352

Avvikelse
118
-169
-112
-163

Budget
helår
-2 046
6 862
5 729
10 545

Prognos
helår
-2 046
6 862
5 729
10 545

Ekonomisk analys
Utfallet t.o.m. april visar ett överskott med 163 tkr.
Driftbidrag från AMS är ej bokförda för perioden april då utbetalningarna
släpar.
Prognosen för helår är budgeten hålls.

Justerandes signatur

.

Utdragsbestyrkande

Avvikelse
0
0
0
0

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-04

Kulturnämnden

§ 21

Dnr 2020/00025

Grundläggande granskning av kommunstyrelse och
nämnder 2019
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden överlämnar yttrandet till revisorerna.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en
grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder. Syftet med
granskningen är att granska och pröva om styrelsens verksamheter bedrivs
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och
med tillräcklig intern kontroll.
Vid granskningen gjorda iakttagelser, bedömningar och rekommendationer
redovisas i en rapport som översänts för yttrande och åtgärder. Skriftligt svar
avseende hur utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten avses att
åtgärdas, senast 2020-06-25.
För Kulturnämnden lämnas följande rekommendationer
• Upprätta mätbara mål med målvärden samt genomför konkreta
bedömningar av måluppfyllelse.
• Säkerställ att upprättade mål följs upp i delår och årsredovisning
Kommentar: Revisorernas synpunkter kommer att övervägas vid kommande
arbete med budget, delårsrapport och årsredovisning.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport – Grundläggande granskning: Smedjebackens Kommun
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§ 22

Dnr 2020/00019

Ansökan om studieförbundsbidrag 2020
Kulturnämndens beslut
Godkänna uträkningen till fördelning av bidrag till studieförbunden.
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 8 studieförbund som tar del av bidraget: ABF Dala Finnmark,
Bilda, Medborgarskolan, NBV Mitt, Sensus, Studiefrämjandet,
Studieförbundet Vuxenskolan, Kulturens Bildningsverksamhet.
Beslutsunderlag
Uträkning studieförbund
Bilagor till ansökan – Sensus
Ansökan från Kulturens bildningsverksamhet
Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan
Verksamhetsberättelse Sensus
Ansökan Medborgarskolan
Ansökan NBV Mitt
Ansökan ABF
Ansökan Studiefrämjandet
Ansökan Sensus
Ansökan Studieförbundet Bilda Mitt
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§ 23

Dnr 2020/00001

Ansökan om kulturbidrag evenemangsstöd/projektstöd från Föreningen
Söderbärkemöljan
Kulturnämndens beslut
Föreningen Söderbärke möljan beviljas 15 000 kr i evenemangsstöd under
förutsättning att:
1. Arrangemangen genomförs enligt plan.
2. Föreningen på ett tillfredsställande sätt kan redogöra inför kulturnämndens
beredning, hur de kommer att leva upp till folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
3. Kulturnämndens beredning finner dessa åtgärder som tillräckliga med
hänseende till folkhälsan och det rådande pandemiläget.
Jäv
Kerstin Ernebrink (S) deltog ej i beslutet på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Föreningen Söderbärkemöljan har inkommit med ansökan om 15 000 kronor
i evenemangsstöd till årets möljevecka som är planerad att genomföras under
vecka 29 med hänsyn taget till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med flera
Coronapandemin inverkar givetvis på arrangemanget som helhet och redan
tidigare har meddelats att Söderbärkemöljans marknad är inställd. Däremot
pågår planering för åtminstone ett arrangemang per dag för barn och vuxna.
Den största skillnaden i utförandet är att aktiviteterna kommer att förläggas
utomhus; t ex kommer konserten i Dullbo missionshus att äga rum nere vid
sjön. Arbetet med artistbokningar pågår. Föreningen har mottagit flera
samtal från trogna besökare; både kommuninvånare och mera långväga
gäster, som vill försäkra sig om att arrangemanget inte är inställt som så
mycket annat i dessa tider.
Med tanke på rådande omständigheter då t.ex. publikantalet vid de enskilda
programmen inte får överskrida 50 personer är ett ekonomiskt stöd från
Kulturnämnden än viktigare för Föreningen Söderbärkemöljan. Det finns en
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oro hos flera aktörer – även bland möjliga sponsorer – som medför nya
utmaningar.
Yrkanden
Johan Persson (SD) yrkar avslag på grund av de rekommendationer som
finns från folkhälsomyndigheten.
Kalle Johansson (S) yrkar att föreningen Söderbärke möljan får de ansökta
pengarna under förutsättning att de redogör för kulturnämndens beredning
hur folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att följas.
Omröstning
Omröstning har begärts och ska genomföras.
Med 1 röst för Johan Perssons förslag och 6 röster på Kalle Johanssons
förslag beslutar kulturnämnden bifalla Kalle Johanssons förslag.
Kulturnämnden beslutar således att Föreningen Söderbärke möljan beviljas
15 000 kr i evenemangsstöd under förutsättning att
1. Arrangemangen genomförs enligt plan.
2. Föreningen på ett tillfredsställande sätt kan redogöra inför kulturnämndens
beredning hur de kommer att leva upp till folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
3. Kulturnämndens beredning finner dessa åtgärder som tillräckliga med
hänseende till folkhälsan och det rådande pandemiläget.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Johan Persson (SD).
Beslutsunderlag
Ansökan om evenemangsstöd och fortlöpande kontakter med föreningen.
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§ 24

Dnr 2020/00035

Konstnärlig gestaltning på förskolan Strandängen
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar enligt förslag till konstnärlig gestaltning på
förskolan Strandängen.
Johan Persson (SD) deltar ej i beslutet.
Ärendebeskrivning
Enligt § 5 i reglementet för kulturnämnden ska kulturnämnden:
• Ansvara för konstnärlig gestaltning vid kommunens fastigheter och
offentliga platser.
I utlysningsdokumentet gällande konstnärlig gestaltning på förskolan
Strandängen står beskrivet hur bedömningsprocessen ska hanteras i
anslutning till en-procentsregeln. En arbetsgrupp bestående av representanter
från byggprocessen, utsedd konstnärsrepresentant och representanter (från i
det aktuella fallet) familj- och utbildningsförvaltningen samt
samhällsbyggnads-förvaltningen väljer ut vilken av de konstnärer som fått
skissuppdrag som ska tilldelas gestaltningsuppdraget. Det formella beslutet
fattas av Kulturnämnden.
Arbetsgruppen har i dialog med förskolechef och berörd personal på
förskolan Strandängen gjort sitt val. Bägge skissförslagen hade stora
konstnärliga kvaliteter, vilket gjorde beslutet både spännande och svårt.
Beslutsunderlag
Utlysningsdokumentet och konstnärens inlämnade skissförslag.
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§ 25

Dnr 2020/00002

Verksamhetsinformation 2020
Kulturnämndens beslut
Godkänna informationen.
Ärendebeskrivning
Sommarutställning i Konsthallen Meken ”Någonting är på gång – I händerna
på ”I händerna på konstnären” 13 juni – 16 augusti kommer att öppna på ett
annorlunda sätt med anledning av Coronapandemin. Max 30 personer
kommer att ha möjlighet att närvara vid själva öppningen lördagen 13/6 kl.
12-16 då Camilla Nyman från Region Dalarna kommer att hålla
invigningstal. Föranmälan krävs och sker via konsthallens hemsida.
Invigningen filmas och kan ses via sociala medier. Utställningen är
producerad av Sara Erkers och Matilda Haritz Svenson i samarbete med vår
intendent. Medverkande konstnärer är Sara Erkers, Matilda Haritz Svenson,
Anna Hedström och Samuel Åhlman.
Guidade turer i Flogbergets besöksgruvor kommer att anordnas 29 juni-9
augusti.
Visningarna sker dagligen kl. 13:00. I år kommer vi att kräva
förhandsanmälan för att kunna leva upp till gällande rekommendationer.
Max 25 personer per grupp.
Gruvstugans sommarcafé öppnar lördag den 27 juni och kommer att hålla
öppet dagligen åtminstone t o m den 9 augusti. Öppettiderna är kl. 11-16.
Caféet kommer att drivas av en privat entreprenör och denne kommer att ta
emot bokningar till visningarna under caféets öppettider.
Guidad tur vid Flatenbergs hytta den 1/7 kl. 13:00. Endast förbokning:
0240 -66 02 87. För övrigt rekommenderas promenader på egen hand genom
att följa blickpunkterna (skyltar med sv/v foton och korta informationstexter)
vilka är uppsatta under vårvintern. En helt ny folder är framtagen i samarbete
med Ekomuseum Bergslagen och finns i lådor vid parkeringsplatsen. Ett
musikaliskt program planeras äga rum under Konst runt Barken vid
kolhuspelarna.
Konst- och hantverksrundan Konst runt Barken planeras äga rum 8-11 juli,
för sjätte sommaren i rad, men i år med tonvikt på utomhusutställningar samt
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utställningar i lokaler där rekommenderade avstånd kan hållas alternativt
med förhandsanmälningar till utställningsarrangören.
Sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar kommer att arrangeras:
En läshund och hennes matte gästar gräsmattan utanför Werner
Aspenströmbiblioteket 23-25 juni. Sommarboken både för vuxna och för
barn 6-16 år anordnas som tidigare somrar. Med sommarboken syftar vi till
att uppmuntra till läsning under sommaren, vuxna läser fem böcker och
skriver ett kort omdöme om vardera, barn läser tre böcker. För barn från 9 år
arrangeras konstkollo under v. 33 som är sista veckan för
sommarutställningen i konsthallen Meken. Planer finns även att sätta upp
tipspromenad för yngre och äldre efter kulturstråket Kyrkogatan.
1 juni – 31 augusti har vi ändrade sommaröppettider på Werner
Aspenströmbiblioteket.
Måndag – Fredag: 11.00 – 17.00 Lördag: STÄNGT
1 juni – 14 augusti har vi ändrade sommaröppettider på Söderbärke bibliotek
Måndag: 12.00-17.00, Onsdag: 12.00-17.00, Fredag: 10.00-13.00
Under juni-augusti erbjuds extra lång lånetid.
Utdelningen av kulturpriset, som tidigare år har delats ut av kulturnämndens
ordförande i samband med nationaldagsfirandet vid Bellmansgården, flyttas i
år till kulturarvsdagen den 12 september. Nationaldagsfirandet sker i annat
format i år och kommer att kunna ses via kommunens Youtubekanal och
sociala medier.
Kommunens informationsavdelning, har skapat en musikvideo som
presenterar det ombyggda Werner Aspenströmbiblioteket. I filmen
presenterar bibliotekschefen, barn- och ungdomsbibliotekarien samt
formgivarna Lisa Marie Bengtsson och Elina Nilsson arbetet med
omflyttningar och resultatet av satsningen som gjorts med Stärkta
biblioteksbidrag som beviljats från Statens kulturråd. Den festliga publika
invigningen med olika inbjudna artister är flyttad till mitten av augusti under
förutsättning att det är möjligt med tanke på rådande situation.
Rekrytering av ny konstintendent till konsthallen Meken är avslutad och den
nya konstnär- och konstpedagogen tillträder i början av augusti, och kommer
gå parallellt med nuvarande intendent och verksamhetsledare under augusti
månad.
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§ 26

Dnr 2020/00003

Delegationer 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Avtal för uppdrag inom Skapande skola med Annacari Jadling-Ohlsson
Avtal för uppdrag inom skapande skola med Konst & Sånt Stockholm
Avtal för uppdrag inom skapande skola med Hilda Lindström
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