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Kulturnämnden
Kn § 27

Aktuell information
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lars Bergström informerar om DaCapo och Hantverkslaboratoriets verksamheter.
Stadslaboratoriet, sommarutställning 2011, Anna Viola Hallberg och Leif Ahnland
informerar.
Rapport från ”Kulturens roll i samhällsplaneringen ” 7 april.
Museets nyöppnande av butiken.
Hantverkscafé på museet 6 april.
Aktiviteter på Stadsbiblioteket:
-21 mars barnteater - Pelikanteatern spelar Berit & Ulla.
-21 mars Världspoesidagen Claes Astin och elever från Vadsbogymnasiets estetiska program årskurs 1 samt kursen litterär gestaltning.
-22 mars och 2 april Knäpp knappen med Linda
-30 mars Resandeblod – en föreställning med författaren Bennie Åkerfeldt och trubaduren
Pelle Jageby.
-7 april Industristaden Mariestad – en ny tid. Björn Tropp föreläste om industrinedläggningar på 1960-talet.
-12 april Kreativitet som livskraft - samtal med författaren Gunilla Cedmar
-15 april barnteater - Teater jaguar spelar Kommer du ihåg!? Ett musikaliskt drömspel.
Information om Kb3. Workshops pågår på biblioteket på onsdagar och på Mumma på
torsdagar. Följetongen i Mariestads Tidningen har kommit halvvägs och har fått bra respons. Biblioteket har sökt medel från Västra Götalandsregionen till del II i projektet Kb3
–för en mobil medborgarredaktion, internationellt utbyte och en hemsida.
Biblioteket har ansökt om bidrag från Kulturrådet 2011 för inköp av litteratur till folk- och
skolbibliotek för läsfrämjande insatser – projektet Läslungan.
Information om skrivelse från paret Ankarsten-Claesson, Motala angående tavlor.
Namnförslag till platser i Mariestad från Naturskyddsföreningen.
Dags att lämna förslag till 2011 års kulturstipendium.
Digitalisering av bion.
Hembygdsföreningarnas kretsmöte.
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Kulturnämnden
Kn § 28

Dnr 2011/KN0006

Revidering av Intern kontroll
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden godkänner korrigeringarna i Plan för intern kontroll 2011 för Kulturnämnden
och överlämnar planen till Ekonomikontoret (Bilaga Kn § 28 2011).
Bakgrund
I januari redovisades i Kulturnämnden förvaltningens Intern kontroll – Rapport från Kulturnämnden 2010.
I samband med detta redovisades också Plan för intern kontroll 2011 för Kulturnämnden.
Underlag för beslut
Plan för Intern kontroll 2011 för Kulturnämnden.
_____________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten
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Kulturnämnden
Kn § 29

Dnr 2011/KN0036

Ramanalysbudget 2012-2014 och flerårsplan investeringsbudget 20122014
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden äskar utöver ram 300 tkr i driftsbudget för 2012:
1) Finansiering av utvecklingsmedel till internationellt sysselsättningsprojekt Mexico
Mariestad, 150 tkr
2) Finansiering av deltidstjänst för Cultural Planning samordnare , 150 tkr.
Kulturnämnden äskar följande i investeringsbudget
1) IT-investeringar bibliotek och teater, 155 tkr
2) Projektering av besöksmål Marieholm 300 tkr
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har enligt fastställd tidsplan fattat beslut om preliminära ramar för 2012.
I april ska nämndens ramanalys med konsekvensbeskrivningar inlämnas till Kommunledningskontoret, ekonomifunktionen. I ramanalysen ska nämnden även redovisa förändringar
för åren 2013-2014.
Både driftsbudget och investeringsbudget med plan ska fastställas vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni enligt budgetprocessen. Det preliminära rambeloppet för nämndens
driftsbudget är (inkluderat sparbeting 3,5%) 11 700 tkr för 2011 och 11 300 tkr även för
vardera åren 2012-2014.
Eftersom inflationen för närvarande är låg räknas inte med några kostnadsökningar
förutom för löner på ca 2 %.
Sparbeting
Nämnden ska konsekvensbeskriva vad sparbetinget på 3,5 % innebär för förvaltningen.
Det faktiska beloppet är 400 tkr, vilket innebär för kulturförvaltningen att ingen tillsättning
av museiassistent 50 % (200 tkr) kommer att kunna tillsättas under 2012. Detta kommer att
medföra mycket stora ansträngningar från förvaltningens sida för att upprätthålla service i
samband med öppethållande av museet. Dessvärre kommer det också att sammanfalla i ett
skede, då museets utveckling som en del av besöksmålet Marieholm är inne i en viktig och
kritisk fas.
fortsättning
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Kulturnämnden

Kn § 29 fortsättning
De resterande 200 tkr får tas från verksamhetsmedel inom förvaltningen. Det innebär stora
begränsningar vad gäller uppdatering av it-utrustning både för personal och inom verksamhet. För verksamheten får det också konsekvensen med minskat antal kulturaktiviteter.
Personalens medverkan i för ämnesområdet viktiga seminarier samt fortbildning kommer
också att vara mycket begränsat. Detta får konsekvensen att Mariestad inte kommer att
kunna vara en delaktig kommun inom kultur i regionen och nationellt.
Ambition
Kulturnämnden vill trots sparbeting visa på vilka ambitioner som finns för 2012.
1) Kulturförvaltningen önskar utökade ramar om 150 tkr för utvecklingsmedel för
sysselsättningsprojekt. Arbetslöshet bland ungdomar är ett stort problem i regionen. Inför 2012 finns planer kring ett samarbete mellan Mariestads kommun och
Västra Götalandsregionen med mexikanska muralmålare. Projektet är tänkt att leda
till ett omfattande sysselsättningsprojekt som på sikt skulle kunna fungera som exempel på hur man kan arbeta med problematik i regionen. Utöver Västra Götalandsregionen är projektet också tänkt att vara ett samarbete mellan Mariestads
kommun, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och Mariestads näringsliv.
Kulturförvaltningen hoppas att Arbetsmarknadsenheten i Mariestad vill samarbeta
och gå in med medel motsvarande 1 860 tkr. Det skulle innebära sysselsättning för
nio ungdomar under ett år (70 % av lön x 12 mån) .
2) Mariestads kommun är också en av tio pilotkommuner som är med in regionens
utvecklingsprojekt Cultural Planning Laboratory. Kulturförvaltningen önskar medel
till projektperson som sammanställer allt material för analys, rapport och
handlingsplan, 150 tkr.
Investering
Ramen för investeringsbudgeten är 155 tkr per år för 2012 och 2014.
Utöver detta önskar nämnden under 2012 300 tkr för projektering för Vadsbo museum
och som en del av besöksmålet Marieholm. I övrigt är ambitionen att förvaltningen endast
investerar vid absoluta behov.
Underlag för beslut
Preliminära ramar för budget 2012
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten
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Kulturnämnden
Kn § 30

Dnr 2011/KN0037

Prognos 1 år 2011
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Prognos 1 med ändringar, för 2011 godkänns.
2. Prognosen överlämnas till Ekonomikontoret.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Budgetuppföljning ska ske vid fyra tillfällen under 2011. Dessutom gör förvaltningen avstämningar löpande.
Vid analysen ska anges om budgetförutsättningen stämmer och om omfattningen av verksamheten har överensstämt med budgeten. En åtgärdsplan ska presenteras om prognosen
visar underskott.
Den aktuella prognosen ska överlämnas till ekonomikontoret.
Särskilt yttrande
Mikael Axelsson (m) vill föra till protokollet att prognoserna ska redovisas mer detaljerat.
Underlag för beslut
Prognos 1 år 2011 (Bilaga Kn § 30 2011)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten
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Kulturnämnden
Kn § 31

Dnr 2011/KN0038

Detaljplaneprogram för Nolskogen etapp 1, Mariestads kommun
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut

Kulturnämnden har i tidigare yttrande från 2010-08-17 betonat vikten av dokumentation
och arkeologisk undersökning inom exploateringsområdet, och vill på nytt påtala detta.
Kulturnämnden ser gärna att stor omsorg läggs på gestaltningen av området så att den blir
unik för platsen. Kulturnämnden anser att det är viktigt att i planeringen beakta hur man
tar sig till olika kulturaktiviteter i staden. De flesta kulturinstitutioner är centralt belägna.
Goda transport- och vandringsleder är därför viktiga i riktning mot stadens centrum.
Kulturnämnden vill påpeka vikten av att någon form av konstnärlig gestaltning planeras i
området som stimulerar som mötes- och lekplats.
I övrigt har Kulturnämnden inget att erinra mot förslaget.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars om att detaljplaneprogrammet för
Nolskogen etapp 1 i Mariestad ska bli föremål för samråd.
Syftet med detaljplaneprogrammet är att redovisa hur bostadsbebyggelse på bästa sätt kan
inrymmas i Nolskogens första etapp. Planområdet omfattar cirka 50 ha naturmark som i
söder gränsar till tätortens bostadsområden (Madlyckan/Högelid). I väster ligger Snuggens
bostadsområden, järnvägen (Kinnekullebanan) och Vänern/Mariestadssjön. I öster, längs
med Törnberga- och Bäckavägen, återfinns spridd bebyggelse och ytterligare österut
sträcker sig E20. Mot norr vidtar större skogsarealer (delvis kalhyggen). Avståndet till Mariestads centrum är cirka 2 km. Planförslaget utgår från den fördjupning av översiktsplanen
som tagits fram för ändamålet (se Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra, Kf nov
2010).
Synpunkter på förslaget inlämnas till Kommunstyrelsen senast den 29 april 2011.
Underlag för beslut
Samrådsremiss, detaljplaneprogram för Nolskogen etapp 1.
----------------------------------------------Kommunstyrelsen
Akten
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Kulturnämnden

Kn § 32

Dnr KN2011/0031

Jubileumskonsert för Sven Ingvar Heij
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden ser positivt på initiativet till jubileumskonsert men har inga ekonomiska
resurser till förfogande för att kunna delta.

Bakgrund
Västergötlands Spelmansförbund arrangerar i samband med Västergötlands museum en
folkmusikfest i fornbyn i Skara. Arrangemanget har varje år en konsert och i år uppmärksammas mariestadsspelmannen Sven Ingvar Heij som fyller 90 år i år. För folkmusikarvet i
Västergötland är Sven Ingvar Heij en viktig läromästare och inspiratör.
År 1991 gick Mariestads kommuns kulturstipendium till Sven Ingvar Heij för sina insatser
inom folkmusiktraditionen.
En ansökan om bidrag på 13 000 tkr för genomförande av jubileumskoserten har inkommit
från Västergötlands Spelmansförbund men enligt ansökan beaktas alla bidrag.

Underlag för beslut
Ansökan från Västergötlands Spelmansförbund
_____________________________________________________________

Västergötlands Spelmansförbund
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-04-19

Sida

8

Kulturnämnden

Kn § 33

Dnr 2010/KN0043

Namnförslag på den nya rondellen och området kring Haggården och
Horn
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
En namntävling utlyses till allmänheten och av inkomna förslag arbetar namnförslagsgruppen vidare. Redovisning för Kulturnämnden i maj 2011.
En namnförslagsgrupp bestående av två representanter från kulturnämnden, kulturchef,
stadsarkitekt samt medlem av Visionsgruppen.
Daniel Nilsson och Anita Ahl valdes som representanter från kulturnämnden.
Bakgrund
Visionsgruppen har inkommit med ett förslag på namn för Haggårdsområdet och den nya
rondellen. Förslaget är att Sydport ska bli det nya namnet på området. Kulturchefen fick i
uppdrag 2010-11-16 att fortsätta utreda namnfrågan för rondellerna vid
infarterna. Utredningen ska redovisas för Kulturnämnden i maj 2011.

Underlag för beslut
Skrivelse från Visionsgruppen
Information från Mikael Brunnhagen 2010-09-21
_____________________________________________________________

Visionsgruppen/Mikael Brunnhagen
Tekniska kontoret
Akten
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Kulturnämnden

Kn § 34

Dnr 2011/KN0039

Reducerad avgift för bokning av Kronstrandsrummet vid borgerlig
vigsel
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att inte ta ut någon avgift för hyra av Kronstrandsrummet vid
borgerlig vigsel, men att nämnden kompenseras för kostnaden med centrala medel .
Bakgrund
Kulturnämnden fastslog avgifterna för 2011 den 6 december, § 80.
Stadsbiblioteket föreslår en reducerad avgift vid uthyrning för borgerlig vigsel och därmed
ett tillägg i avgiftstaxan. Kronstrandsrummet är ett av kommunens vackraste rum och
rummet bokas för olika aktiviteter. Främst används rummet för bibliotekets verksamhet,
studiebesök, föreläsningar, barnteater osv. Rummet iordningställs och möbleras inför varje
arrangemang och aktivitet.
Inför en vigsel ställs rummet i ordning efter brudparets önskemål. Det innebär både
förarbete och efterarbete. Rummet ska hållas i fint och representativt skick med levande
krukväxter och omsorg i möblering. Biblioteksverksamheten ser det nödvändigt att ta ut en
avgift men föreslår en reducering från ordinarie avgiftstaxa.
Uthyrning av Kronstrandsrummet
Möblering och teknik; ljudanläggning, data, internet och projektor. 1000 kr/dag eller kväll
700 kr / < 4 tim dagtid
Ingen teknik och rummet ställs i ordning av hyresgäst,
endast för mindre möten och ej offentliga arrangemang
700 kr/ heldag, ej kväll
400 kr/ < 4 tim dagtid
Förslag tillägg till avgifter för uthyrning av Kronstrandsrummet
Borgerlig vigsel under ordinarie öppettid (30 min)
200 kr
Borgerlig vigsel efter ordinarie öppettid (30 min)
400 kr
Behandling i nämnden
Förslaget diskuterades och Jan Wahn (c)föreslår att det inte ska tas ut någon hyreskostnad
för Kronstrandsrummet i samband med borgerlig vigsel men att nämnden ska kompenseras
med centrala medel. Fredrik Marcusson bifaller förslaget. Mötet ajourneras klockan 20.40 –
20.45. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt
Jan Wahns (c) förslag.
Underlag för beslut
Muntlig information på mötet
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes signatur
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Kulturnämnden

Kn § 35

Dnr KN2011/0018

Kulturnämndens mål för 2012
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden antar uppsatta mål för 2012.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-13 om en ny vision för Mariestads kommun. Som
ett första steg i implementeringen av visionen har kommunstyrelsen att besluta om långsiktliga fokusområden. Med utgångspunkt från fokusområdena har nämnderna därefter att
besluta om nämndsmål.
Kommunstyrelsen beslutar om förljande fokusområden för åren 2012 till och med 2015
som grund för nämndernas målsättningar i den nya målstyrningsmodellen.
-

Boende
Kommunikationer
Ungdomar
Lärande
Besöksmål

Underlag för beslut
Vision för Mariestads kommunImplementering av målstyrningsmodellen KS 2011-02-10
Kulturnämndens mål för 2012
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Akten
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Kulturnämnden

Kn § 36

Dnr 2011/KN0033

Sommarutställning Stadslaboratoriet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden vill härmed ansöka om medel från ksau till ett värde av 200 tkr. Summan
kommer då direkt eller indirekt att täcka kostnader för följande: Logi Valands studenter, 60
tkr,
färdigställande och hyra av utställningslokal 90 tkr samt personal 50 tkr
Utöver det belopp som söks hos ksau kommer också kommunala medel avsättas från Arbetsmarknadsenheten på 300 tkr för Nystartsjobb riktat mot ungdomar 18-25 år.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
2010 var året då Mariestad klubbade igenom sin vision, utsågs av UNESCO till biosfärsområde och genomförde graffitiprojektet.
2011 har Mariestads kommun inlett ett aktivt arbete med den nya visionen. För att ytterligare bidra till förankringsarbetet av den nya visionen vill kulturförvaltningen via plattformsutställningen STADSLABORATORIET med konstens verktyg undersöka staden.
STADSLABORATORIET - MARIESTAD är ett innovativt och experimentellt projekt
där samhällsutveckling, näringsliv och konst möts.
Projektet bidrar till starka möjligheter för Mariestads kommun att i en tidig fas vara ett innovativt exempel på hur en mindre stad kan arbeta med samhällsutvecklingsfrågor ställt
mot social hållbarhet. Det finns dessutom stora förhoppningar kring att Mariestad ytterligare en sommar finns med på mediakartan i Sverige.
Syfte med STADSLABORATORIET
ala frågor som rör samhällspla-

nering.

ndeprocesser och ögonblick från ”Graffiti Mariestads” historia (vision, feedback resultat,
idéväg)
-Mariestad
tta skapa en historieskrivning
över en plats.
fortsättning
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Kulturnämnden
Kn § 36 fortsättning
Mål med STADSLABORATORIET




Marknadsföra Mariestad som en spännande stad att bo i och besöka
Projektet är ett sätt att implementera Vision Mariestad 2030
Lansera Mariestad som en kommun som arbetar med social hållbarhet

STADSLABORATORIET – MARIESTAD är en konstbaserad plattform där samverkan
är själva grunden för arbetet. Det går i linje med ett Culture Planning projekt som Mariestad medverkar. Det projektet handlar just om att genom konst och kultur identifiera stadens styrkor och svagheter.
Igångsättningsmekanismen kommer att stärkas av nyfikenheten hos de gästande konsthögskolestudenterna vars uppdrag är att utforska staden. Konsthögskolan Valands internationella sommarkurs (i samverkan med California College of the Arts/San Francisco) heter
“Shaping the City” och är förlagd till Mariestad. Där är Amanda Herman som är huvudlärare och Andreas Eriksson kommer in som gästkritiker.
“Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural
activity in the hope of redefining itself. The city government is
launching a series of cultural initiatives in 2011, including inviting
professional artists and art students to live, research, and create
projects in response to the town.“ Den kritiska analys som konsthögskolestudenterna gör redovisas i sommarutställningen.
Eftersom STADSLABORATORIET – MARIESTAD har fokus kring stadens utveckling
har projektet inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen och AME kring den viktiga frågan ungdomsarbetslöshet. Projektet hoppas kunna sysselsätta mins fem personer i åldrarna
18-25 år, och hoppas då kunna undersöka den kompetensväxling som samhället står inför.
STADSLABORATORIET påbörjar då ett för kommunen viktigt utvecklingsarbete kring
kommunens höga ungdomsarbetslöshet.
Kulturförvaltningen har under februari och mars månad arbetat med att färdigställa konceptet och förankra projektet hos aktörer i regionen. I mötet med Västragötalands regionen
ställde de sig mycket positiva till projektet. Kulturnämnden vill härmed även ansöka om
medel från ksau till ett värde av 200 tkr. Summan kommer då direkt eller indirekt att täcka
kostnader för följande:




Logi Valands studenter, 60 tkr
Färdigställande och hyra av utställningslokal 90 tkr
Personal 50 tkr

Den totala budgeten för projektet medföljer i bilaga. Utöver det belopp som söks hos ksau
kommer också kommunala medel avsättas från Arbetsmarknadsenheten på 300 tkr för Nystartsjobb riktat mot ungdomar 18-25 år.
Fortsättning
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Kulturnämnden
Kn § 36 fortsättning

Övrig information
Utställningens titel: STADSLABORATORIET MARIESTAD
Utställnings period: 5 juli-5 september (preliminär)
Utställnings plats: kommer att anvisas
Samverkande aktörer: Mariestads kommun, Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet/Dacapo, Biosfärsområdet, Cultural Planning, Vision 2030 Mariestad, Studiefrämjandet/Filmverket, Skaraborgs bild, Visionsgruppen, Mariestads Fotoklubb, Kb3 och Panncentralen.
Finansiärer: primärt externfinansierat, dock av betydelse att Mariestads Kommun står bakom även finansiellt
Ansvarig utgivare: Mariestads kommun
Underlag för beslut
Skrivelse till Kommunstyrelsen
Muntlig information på mötet
______________________________
Kommunstyrelsen
Akten
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Kulturnämnden

Kn § 36
Anmälningsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur i Väst
Avtal mediainköp biblioteket

Dnr 2011/KN0040

_____________________________________________________________

Kulturnämnden
Samarbetsavtal folkbiblioteken Mariestad, Töreboda,
Gullspång angående Libraservrar

Dnr 2011/KN0041

_____________________________________________________________

Kulturnämnden
Avtal curator

Dnr 2011/KN0032

_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ansökan om projektanslag från Panncentralens Vänner

Dnr 2011/KN0001

_____________________________________________________________

Länsstyrelsen
Bidrag till Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening för lagning
av stomme på soldatladugården Lorentzberg, Karleby 2:6
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Förtroendevaldas ersättning för praktiska förberedelser i
anslutning till sammanträde
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Detaljplan för Kv Falken
besvarad av kulturchefen

Dnr 2011/KN0026

_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Detaljplan för Kv Städet
besvarad av kulturchefen

Dnr 2011/KN0013

_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Prövning av beslutade investeringar
_____________________________________________________________

Tackkort
Tackkort från Elisabeth Göthberg för uppvaktning vid avtackning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2011-04-19

Anslagsdatum

2011-05-03

Förvaringsplats för protokollet

kulturkansliets arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2011-05-31

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

Linda Svensson
___________________________________________________________________________________________________________

