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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-07

Kulturnämnden
Plats och tid

Möte på distans via Teams, torsdagen den 7 maj 2020 kl 09:00-10.00

Beslutande

Vanja Larsson (V), Ordförande
Kerstin Ernebrink (S), ordförande del av § 13
Aulikki Gåsfors (S)
Michaela Söderlund (S)
Linus Karlén (C)
Mona Sundberg (C)
Johan Persson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Barbro Lovang (MP), §§ 12-19

Övriga närvarande

Anne Seppänen, kulturchef
Marie Larsdotter, bibliotekschef
Jonas Källman, tf.samhällsbyggnadschef,
koncernekonomichef
Eva Lundgren, förvaltningsekonom
Mona Jansson, sekreterare

Justerare

Mona Sundberg (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, fredag den 15 maj 2020 kl. 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mona Jansson

Ordförande
Vanja Larsson

Kerstin Ernebrink

Justerare
Mona Sundberg

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

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Kulturkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mona Jansson
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Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden

§ 10

Dnr 2020/00018

Budgetuppföljning 2020
Kulturnämndens beslut
Budgetuppföljningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Mars

Kulturen
Intäkt
Personalkostn.
Kostnad
Netto

Periodbud.
-512
1 716
1 432
2 636

Utfall
-447
1 610
1 453
2 616

Avvikelse
65
-105
20
-20

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. mars visar ett underskott med 20 tkr.
Driftbidrag från AMS är ej bokförda för perioden mars då utbetalningarna
släpar. Prognosen för helår är budgeten hålls.
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§ 11

Dnr 2020/00022

Budget 2021 plan 2022-2023
Kulturnämndens beslut
Budget 2021 samt äskande om utökad budget inför 2021 för kultur- och
bibliotek antas.
Ärendebeskrivning
Enligt beslutad tidplan ska kulturnämnden, liksom övriga nämnder, redovisa
en budget 2021 för kulturnämndens verksamhet inför vårens
budgetberedning den 26 maj.
Senast den 15 maj ska kulturnämnden lämna in ett beslutat budgetmaterial
till ekonomiavdelningen.
Beslutsunderlag
Budgetmall för kultur- och biblioteksavdelningen
Kulturnämndens äskande om utökad budget inför år 2021
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Kulturnämnden

§ 12

Dnr 2020/00001

Ansökan om kulturbidrag evenemangsstöd/projektstöd 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beviljar 10 000 kronor i projektstöd till Föreningen Vads
Bystuga för teaterverksamhet för barn och ungdom under innevarande år.
Ärendebeskrivning
Föreningen Vads Bystuga har under 2019 med stöd från Boverket fräschat
upp lokalerna för barn- och ungdomsverksamhet samt installerat ny teknik
vad gäller ljud och ljus. Investering har även gjorts i scendraperi vilket gör
Bystugan till en mycket bra plats för teaterverksamhet. Hösten 2019, med
bidrag från Landlotten, startades en teatergrupp för barn och ungdom under
ledning av en ledare från Norrby teater i Fagersta.
Nu planeras för en fortsättning på teaterverksamheten under våren 2020 med
10 sammankomster som är tänkt att avslutas med en föreställning. Fagersta
Teaterstudio/Norrby Teater är en ideell förening som startade den 1955 och
är en av de äldsta amatörteaterföreningarna i landet.
Om projektet inte kan starta enligt plan under våren pga. coronaviruset kan
verksamheten flyttas fram till bättre lämpad tidpunkt under året och den
ekonomiska redovisningen lämnas därefter. Information om ev. ändringar
ska lämnas till kulturchefen.
Beslutsunderlag
Ansökan om evenemangsstöd/projektstöd.
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§ 13

Dnr 2019/00043

Ansökan om kulturföreningsbidrag 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturföreningsbidrag 2020 beviljas enligt följande under förutsättning att
kompletterande handlingar inkommer:
CaAn Kultur och nöje 35 000 kr
Mekens vänförening 20 000 kr
Smedjebackens manskör 15 000 kr
Barkenbygdens konstförening 30 000 kr
FlogbergsSellskapet 20 000 kr
Startbidrag beviljas enligt följande:
Tre Nornor 10 000 kronor
Jäv
Kerstin Ernebrink (S) deltog ej i beslutet om föreningsbidrag till CaAn
Kultur & Nöje på grund av jäv.
Vanja Larsson (V) deltog ej i beslutet om föreningsbidrag till
FlogbergsSellskapet och startbidrag till Tre Nornor på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Kulturföreningarna har sammanlagt ansökt om 120 000 kronor i
föreningsbidrag 2020. Ansökningar har inkommit från Barkenbygdens
konstförening, FlogbergsSellskapet, Smedjebackens manskör, Mekens
vänförening och Föreningen Kultur & Nöje. Det har också inkommit en
ansökan från Tre Nornor med ansökan om startbidrag.
Kulturnämnden har 130 000 kronor att fördela i föreningsbidrag/
verksamhetsstöd.
Beslutsunderlag
Ansökan från Kultur och nöje i Söderbärke
Ansökan från Smedjebackens manskör
Ansökan från FlogbergsSellskapet
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Ansökan från Barkenbygdens konstförening
Ansökan från Mekens vänförening
Ansökan från Tre Nornor
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§ 14

Dnr 2018/00042

Bibliotekssamverkan i Dalarna
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Smedjebackens
kommun sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och Region
Dalarna enligt föreliggande förslag och går därmed in i bibliotekssamverkan
Dalarna.
Ärendebeskrivning
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under
2015–2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete
mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av
Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS
2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det
allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020
föreslås parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om
bibliotekssamverkan i Dalarna.
Bakgrund
Under 2016 tillsatte kommunbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek
Dalarna en förstudie om förutsättningarna för ett fördjupat
bibliotekssamarbete. Projektet har förankrats politiskt och på högre
tjänstemannanivå i samtliga kommuner under 2017. Under 2018 har arbete
med upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem inletts. Under 2019
har en omfattande risk- och sårbarhetsanalys ur GDPR-perspektiv
genomförts, vilket resulterat i att ett ledningssystem för
personuppgiftsbehandlingen inom bibliotekssamarbetet har upprättats. Under
2020 har förslaget till samverkansavtal granskats och bearbetats av
kommunernas dataskyddsombud och jurister i Falu och Hedemora
kommuner samt Region Dalarna. Kommuncheferna i samtliga kommuner
har också tagit del av avtalet.
Syfte
Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas
invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas
rätt till information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade
förutsättningar att delta i det demokratiska samhället. Syftet är också att
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säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre
användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens
kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen.
Vad innebär bibliotekssamverkan i Dalarna i praktiken?
Dalarnas invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier, oavsett var
i länet de bor. Det ska upplevas som ett bibliotek. Allmänheten kan själv
beställa och låna böcker och andra medier från vilket bibliotek som helst på
ett och samma bibliotekskort. För att detta ska vara möjligt behöver
kommunerna skaffa ett gemensamt biblioteksdatasystem och
användarregister samt en gemensam bibliotekswebb där allmänheten själv
söker, reserverar och lånar om sitt material. Biblioteken samverkar men varje
kommun fattar beslut om och styr sin egen biblioteksverksamhet utöver det
som samverkansavtalet stadgar.
Kostnader
Bibliotekssamverkan handlar om att säkerställa kvalitet och utvecklingskraft.
Det syftar inte till att vara ett sparprojekt. Lokal-, personal- och
mediekostnader berörs inte, men det är en viktig grundsten i samarbetet att
respektive kommun bidrar genom fortsatt relevant finansiering av sin egen
biblioteksverksamhet. Poängen med samverkan är att vi genom att dela
resurser når längre tillsammans än var och en för sig. Förslaget är att
kostnaderna fördelas efter invånarantal i kommunerna. Fördelningsnyckeln
kommer att utvärderas under den första avtalsperioden och kan
omförhandlas, ifall det visar sig att den inte utfaller ändamålsenligt.
Styrning
Ett samverkansavtal reglerar parternas åtaganden och rättigheter. Ekonomi
och verksamhet som omfattas av bibliotekssamverkan återrapporteras årligen
av respektive kommuns biblioteksledning till den nämnd eller motsvarande
som styr kommunens biblioteksverksamhet. Biblioteksledningarnas
tjänstepersoner utgör den styrgrupp som tillsammans leder
bibliotekssamverkan.
Personuppgiftshantering och sekretess
Bibliotek hanterar personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter (uppgift
om individers lån av material och användning av Internet inom biblioteket).
SKR klargör att det är möjligt att samverka utan att behöva bilda
kommunalförbund eller gemensam nämnd. För att uppfylla de krav som

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(17)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-07

Kulturnämnden

Dataskyddsförordningen ställer krävs noggranna rutiner vid upprättande av
avtal med allmänheten för att få bibliotekskort, samt tydliga riktlinjer för hur
respektive kommuns dataskyddsombud involveras och informeras om att
kommunerna delar personuppgifter med varandra. Det ledningssystem som
tagits fram under 2019 ska säkerställa att hanteringen av personuppgifter
inom bibliotekssamverkan följer Dataskyddsförordningen.
Bibliotekssekretessen hanteras enligt 10 kap 2 § Offentlighets- och
sekretesslagen samt 9 kap § 37 Kommunallagen.

Beslutsunderlag
Samverkansavtal för bibliotekssamverkan
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§ 15

Dnr 2020/00024

Kulturpris 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden utser Olle Ridelius till 2020 års kulturpristagare.
Olle Ridelius är en tusenkonstnär i ordets bästa bemärkelse och en
entusiastisk kulturbärare. Han delar oförtröttlig med sig av gedigna
kunskaper inom flera olika områden.
Som trädgårdsmästare och pomolog hyllar vi hans fantastiska och idoga
arbete med att leta upp och samla äldre äppelsorter i Dalarna vilka
därigenom har kunnat räddats till nya generationer av odlare. Efter
pensioneringen från Vassbo trädgårdsskola har han till mångas stora glädje
fortsatt att förmedla kunskaper om bl.a. äppelsorter, rosor och Ornäsbjörken
i olika sammanhang.
Hembygdsforskning är ett annat kulturområde där Olle Ridelius agerar som
historieberättare och kunskapsbank. Ett passionerat intresse för järnväg,
ångbåtar och gamla tiders motorcyklar har resulterat i författandet av en
mängd texter däribland om den smalspåriga järnvägen, Strömsholms kanal
och bilismens barndom i Norrbärke…för att bara nämna några!
Ärendebeskrivning
En nominering har inkommit till kultur- och biblioteksavdelningen t o m den
30 april 2020.
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.
Med anledning av Coronapandemin kommer årets nationaldagsfirande på
Norrbärke hembygdsgård med allra största sannolikhet bli inställd, vilket
medför att utdelningen av kulturpriset kommer att ske vid ett annat tillfälle.
Förslagsvis i anslutning till invigningen av det ombyggda Werner
Aspenströmbiblioteket i Smedjebacken. Prissumman är 10 000 SEK.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11(17)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-07

Kulturnämnden

Yrkanden
Johan Persson (SD) yrkar att man utser Olle Ridelius till kulturpristagare
enligt inkommen nominering.
Beslutsunderlag
Kulturstipendiater genom åren
Nominerade stipendiater från 2012
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§ 16

Dnr 2019/00070

Önskan att få en permanent utställning om syskonen
Anna och Dan Andersson familjs anor
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden godkänner informationen.
Ärendebeskrivning
Kulturnämndens ordförande och kulturchefen har i ett möte 2020-02-15 med
Göran Johnsson och Stefan Dorg diskuterat vilka möjligheter som finns att i
samarbete med olika intressenter arrangera aktiviteter för att öka kännedom
om det skogsfinska arvet inom Smedjebackens kommun. Under mötet kunde
förslaget förtydligas och fokus flyttades från Anna och Dan Anderssons
familjs anor till att gälla ett bredare intresse för de finska rötter som finns hos
många invånare i Bergslagen.
Under mötet enades om en fortsatt dialog kring planering av lämpliga
program bl.a. visning av filmer som Utbildningsradion har producerat på
temat sverigefinsk historia. Kulturchefen kan i sitt uppdrag som samordnare
för finskt förvaltningsområde verka för föreläsningar m.m. på temat.
Lämpligt bildmaterial kan visas digitalt på Werner Aspenströmbiblioteket.
Beslutsunderlag
Önskan om permanent utställning av Anna och Dan Anderssons familjs anor
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§ 17

Dnr 2020/00002

Verksamhetsinformation 2020
Kulturnämndens beslut
Godkänna informationen.
Ärendebeskrivning
Biblioteken fortsätter att hålla öppet. Såhär i dessa pandemitider har vi tagit
bort gränsen för maximalt antal omlån på medierna. Vi har även höjt taket
för e-medier. För de som tillhör riskgruppen och inte vågar eller kan komma
till biblioteket erbjuder vi oss att leverera böckerna hem till dörren. Det finns
också de som hellre vill komma ner till oss och hämta sin bokkasse, men
sitter kvar i bilen och väntar och vi kommer ut med nya lån och tar tillbaka
de gamla. Vi är i stort flexibla med alla rutiner för att kunna tillgodose våra
användares behov.
I biblioteken har vi infört särskilda städrutiner vid varje pass där vi noggrant
torkar av bordsytor, databorden, tangentbord och annat som används av våra
låntagare. Det står handsprit utställt på ett flertal ställen i biblioteket. Allt för
att minska smittspridningen. Vi upplever att alla våra användare ödmjukt
respekterar och inser vikten av att hålla avstånd.
Renoveringen och omvandlingen av Werner Aspenströmbiblioteket går raskt
framåt och vi börjar nu se att slutresultatet är nära. Fredag15 maj kommer vi
att ha en digitalt sänd invigning. Tanken är sedan att ha en allmän invigning
fredag 14 augusti i samband med augustifesten då det blir en massa olika
festligheter på biblioteket och Smedjebacksborna ges chansen att fira in sitt
fina bibliotek. Mer info om detta kommer inom kort.
Kulturchefen deltar i planeringen av folkhälsoarbetet med extra fokus på
följderna av Corona när det gäller riskerna kopplade till psykisk ohälsa bland
ungdomar som inte kan gå till gymnasiet och äldre som inte har tillgång till
sociala kontakter.
Det har inkommit 25 ansökningar till konstintendenttjänsten på Konsthallen
Meken.
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§ 18

Dnr 2020/00003

Delegationer 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut i brådskande ärende, godkännande till nyttjanderättsavtal
med Starbo Bruk AB
Avtal för uppdrag på Konsthallen Meken, planering och framtagande av
sommarens konstutställning
Skisskontrakt för konstnärlig gestaltning på Förskolan Strandängen
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§ 19

Dnr 2020/00004

Meddelanden 2020
Kulturnämndens beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Årlig avgift för livsmedelsanläggning, Gruvstugan Flogberget från miljöoch byggnadsnämnden
Årlig avgift för livsmedelsanläggning, Gruvstugan Flogberget enskild
vattentäkt från miljö- och byggnadsnämnden
Beslut från samhällsbyggnadsutskottet gällande investering Flatenbergs hytta
Beslut från kommunstyrelsen 2020-02-11 gällande godkännande av
Ungdomspolitisk handlingsplan
Beslut från kommunfullmäktige gällande Svar på motion (SD) om att införa
ett kulturarvsstipendium
Beslut från kommunfullmäktige gällande Finanspolicy för Smedjebackens
kommunkoncern
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande Budgetförutsättningar
och internpriser 2021
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott gällande Tidplan budget 2020
plan 2022-2023
Beslut från Länsstyrelsen Stockholm om utbetalning av statsbidrag för finskt
förvaltningsområde
Beslut från kommunstyrelsen 2020-04-03 gällande Pandemiplan
Beslut från kommunfullmäktige 2020-04-20 gällande Reviderad budget
2020 med anledning av coronaepidemin
Ansökan för byggande av bokbuss till kulturrådets stärkta bibliotek
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Ansökan för anpassning av bibliotekets lokaler till kulturrådets stärkta
bibliotek
Ansökan för barn- och ungdomslitteratur till kulturrådets stärkta bibliotek
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