Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-06

Beslutande organ

Kulturnämnden

Plats och tid

Torsö, Stadshuset, klockan 18.00 – 19.00

Beslutande

Övriga deltagande

Morgan Forsberg (KD)
Gerd Larsson (S)
Anita Ahl (M)
Anita Öhlander (FP)
Anders Johansson (C)
Maj-Lis Johansson (S)
Sonja Lundin (S)
Rolf Markusson (S)
Mikael Hellström (V)
Karl-Gunnar Sandström (MAP)
Bernt Ekström (V)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, ej § 30
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare

Maria Henriksson
Malin Eriksson

kulturchef
sekreterare

Utses att justera

Maj-Lis Johansson

Justeringens plats och tid

Kulturkansliet enligt överenskommelse

Sekreterare

Sida 1

...................................................................

Paragrafer

28 - 33

Malin Eriksson
Ordförande

.........................................................................................................................................

Morgan Forsberg
Justerande

.........................................................................................................................................

Maj-Lis Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-06

Sida 2

Kulturnämnden
Kn § 28

KN 2013/26

Information – Utomhusscener
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Vid kulturnämndens sammanträde den 23 april 2013 fick kulturchefen i uppdrag att utforma ett förslag till utredningsbeslut kring behovet av utomhusscener i Mariestads kommun.
Arbetet med utredningen har pågått under sommaren och hösten 2013, där teatersamordnare Magnus Nilsson har gjort en inventering kring scener och utomhusplatser i kommunen. Magnus Nilsson har också haft samtal med olika utövare/arrangörer. Slutlig rapport
inkom till nämnden den 5 november 2013 varvid nämnden beslutade att gå vidare med att
utreda modulsystem av gradänger, en mobil scen samt en utomhusscen vid Fisktorget eller
Karlsholme.
Kulturchef Maria Henriksson ger nämnden en ny lägesrapport på sammanträdet.
Underlag

Muntlig information på sammanträdet
Skrivelse från Maria Henriksson 2014-04-16, ”Information om utomhusscener”
Protokollsutdrag Kn § 73/13
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-06

Sida 3

Kulturnämnden
Kn § 29

KN 2014/25

Ändring av detaljplan för Löjan 18, Norra Skolan, Mariestads tätort
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden har inget att erinra kring ändring av detaljplanen. Ändringen möjliggör att
gymnastikbyggnaden samt aulan inom fastigheten Löjan 18 kan iordningsställas för bostadsändamål. Förändringen förutsätter dock att stor hänsyn tas till befintliga kulturvärden samt
att stor omsorg sker kring omplacering av Bror Kronstrands verk, daterad 1913.
Ärendet justeras omdelbart.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 april 2014 om samråd för rubricerad detaljplan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra att gymnastikbyggnaden samt aulan inom fastigheten Löjan 18 kan iordningsställas för bostadsändamål.
Planområdet omfattar cirka 4 900 kvadratmeter och är beläget i den nordöstra delen av
Gamla Stan, vid Näset. Planen gränsar i väster till Kyrkogatan, i söder till domkyrkan och i
norr och öster till den gamla bygatan som numera utgör asfalterad bilgata kombinerad med
gång- och cykelväg. All mark inom planområdet ägs av Brf Gamla Läroverket.
Föreslagna åtgärder förutsätter att stor hänsyn tas till befintliga kulturvärden.
Uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott om att utarbeta en ny detaljplan för Löjan
18 utfärdades den 16 mars 2011. Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i 5:e kapitlet plan- och bygglagen 2010:900.
Alla handlingar finns att ladda ner på www.mariestad.se och är utställda i Stadshuset,
Kyrkogatan 2, Mariestad. Synpunkter ska ha inkommit till kommunen senast den 9 maj
2014.
Kulturverksamheten ser inga hinder för ändring av deltaljplanen för möjliggöra att gymnastikbyggnaden samt aulan inom fastigheten Löjan 18 kan iordningsställas för bostadsändamål. Det förutsätter dock att stor hänsyn tas till befintliga kulturvärden. Kulturnämnden vill
också uppmärksamma mariestadskonstnären Bror Kronstrands verk som omsorgsfullt
måste omplaceras om detaljplaneändring sker.
Underlag

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2014-04-15, ”Löjan 18, Norra Skolan, Mariestads tätort”
Ändring av detaljplan för Löjan 18, Norra Skolan, Mariestads tätort Obs! Handlingarna
återfinns på www. mariestad.se, under ”Bygga & Bo” och vidare under ”Stadsplanering”
och ”Pågående projekt och planer”
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-06

Sida 4

Kulturnämnden
Kn § 30

KN 2014/26

Ansökan om bidrag till ”Dragspelets dag”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning med anledning
av ny information om Dragspelsvännerna som framkom på sammanträdet.
Sonja Lundin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

En ansökan om bidrag har inkommit till kulturnämnden från Dragspelsvännerna för att anordna ”Dragspelets dag” den 12 oktober. Det är första gången som föreningen anordnar en
sådan stämma, som vänder sig till både ungdomar och äldre. Föreningen redovisar kostnader på totalt 8000 kr för hela arrangemanget.
Mariestads kulturnämnd ansvarar inte för föreningsbidragen och har inga medel avsatta för
att finansiera externa aktiviteter från föreningar eller andra aktörer. Det bästa vore därför
om föreningen vände sig till kommunstyrelsen, vilken ansvarar för föreningsbidragen.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2014-04-16, ”Ansökan om bidrag till Dragspelsvännerna för Dragspelets dag”
Skrivelse från Dragspelsvännerna
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Dragspelsvännerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-06

Sida 5

Kulturnämnden
Kn § 31

KN 2014/27

Mariestads musikarkiv
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att undersöka förutsättningarna och
behovet av ett notarkiv i Mariestad. Om behov av medel för konsultarvode uppkommer,
som ligger utanför budgetram, uppmanas kulturchefen rapportera om detta till nämnden för
diskussion om hur frågan ska tas vidare.
Bakgrund

Mariestads Musikarkiv Cantus Durus är en förening som drivs i syfte att bevara alla slags
noter, musiklitteratur och annat musikrelaterat för att den som är intresserad ska kunna
komma och titta, forska och låna för eget bruk eller för kören, orkestern eller gruppen man
är med i.
Det finns ca 600 hyllmeter noter för bland annat piano, gitarr, dragspel och fiol. Noterna är
från kända klassiska tonsättare, det finns körnoter, barnvisor, religiös musik och arrangemang av olika slag. Även musikböcker, musiktidningar, program och sånghäften ingår i
samlingarna.
Mariestads kommun har genom åren stött föreningen med lokaler och personal från arbetsmarknadsenheten, AME. Under våren 2014 har kulturchefen och kulturnämndens ordförande vid olika tillfällen bjudits in till samtal med föreningen om notarkivets framtid. Föreningens ordförande börjar bli till åren och tvivlar på att verksamheten kommer att kunna
fortsätta i föreningsform efter att han har slutat. Frågan om Mariestads kommun har intresse av att driva vidare verksamheten har därför uppkommit.
Det är svårt att under rådande omständigheter göra en bedömning av notarkivets värde för
Mariestad. Det är därför nödvändigt med en extern bedömning och eventuellt en objektiv
utredning kring notarkivets framtid. Stadsarkivarien har även gjort bedömningen att miljön
där noterna med mera förvaras, i nuläget inte är lämpligt för ett arkiv då vatten och avloppsrör ligger i taket. Skulle något läckage inträffa är stor risk att arkivsamlingen förstörs.
Underlag

Tjänsteskrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2014-04-15, ”Mariestads musikarkiv”
Kontaktuppgifter med mera för Mariestads musikarkiv Cantus Durus
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-06

Sida 6

Kulturnämnden
Kn § 32

KN 2014/28

Diplom för god byggnadskonst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att inte dela ut något diplom 2014 då inga lämpliga kandidater finns.
Bakgrund

Syftet med diplomet är att inom Mariestads kommun uppmärksamma personer, föreningar,
organisationer och liknande som vid renovering använt sig av äldre husbyggnads- och hantverksmetoder. Vid bedömningen ska stor vikt läggas vid vidareförmedling av dessa kunskaper, till exempel genom utbildningsverksamhet.
Diplomet utdelas årligen då lämplig kandidat/er finns. Kulturnämnden utser mottagare av
diplomet efter fackgranskning. Utdelning sker i nämndens regi.
Underlag

Tjänsteskrivelse av museisamordnare Linda Svensson 2014-04-22, ”Diplom för
god byggnadskonst”
______________________________________________________

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
museisamordnare Linda Svensson
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-06

Sida 7

Kulturnämnden
Kn § 33

KN 2014/19

Kulturstipendium 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kulturstipendiet för 2014 tilldelas Björn Tropp med motiveringen:
”Björn Tropp arbetar oförtröttligt, kompetent och engagerande för att bevara Mariestads
arbetar- och industrihistoria”
2. Ungdomsstipendiet för 2014 tilldelas Birthe Wetter.
3. Stipendierna delas ut på Nationaldagen den 6 juni 2014.
Bakgrund

Sedan 1983 har det årligen delats ut kulturstipendium samt arbetsstipendium till ungdomar,
som belöning för eller som stöd till verksamhet inom litteratur, musik, dans, konst, teater
fotokonst, konsthantverk eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.
9 förslag på kulturstipendiat har inkommit till kulturnämnden.
2 förslag till ungdomsstipendiat har inkommit till kulturnämnden.
Behandling på sammanträdet

Majoritetspartierna (M, KD, FP, MAP och C) föreslår att Björn Tropp erhåller kulturstipendiet för 2014, med motiveringen att han arbetar oförtröttligt, kompetent och engagerande för att bevara Mariestads arbetar- och industrihistoria.
Gerd Larsson (S), Sonja Lundin (S) och Maj-Lis Johansson (S) tillstyrker majoritetens förslag till beslut.
Mikael Hellström (V) föreslår att Kjell Fristedt får kulturstipendiet för 2014.
Ordförande Morgan Forsberg (KD) ställer förslagen om kulturstipendiet under proposition
och finner att kulturnämnden beslutar enligt majoritetens förslag.
Gerd Larsson (S) föreslår sedan att Birthe Wetter tilldelas ungdomsstipendiet för 2014.
Ordförande Morgan Forsberg (KD) tar upp Larsssons (S) förslag om ungdomsstipendiat till
beslut och finner att kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag

Skrivelse från museisamordnare Linda Svensson 2014-04-22, ”Kulturstipendium 2014”
Sammanställning över tidigare års stipendiater 1983-2013
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-05-06

Sida 8

Kulturnämnden
Kn § 33 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Sammanställning över nominerade/ansökande stipendiater
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Björn Tropp
Birthe Wetter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2014-05-06

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

2014-05-26

Anslag tas ner

2014-06-16

Kulturkansliets arkiv
...............................................................................................................

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

