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Kulturnämnden

Kn § 13
Aktuell information
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sportlovsaktiviteter på biblioteket.
Sportlovsaktiviteter på museet.
Bokgåva till nyfödda i Västra Götaland.
Stulen tavla på biblioteket.
Björn Tropp föreläser om Industristaden Mariestad den 24 februari.
Bildarkivet har fotoutställning på Humlet - Foton från vattendraget Tidan.
Namnförslag till rondellerna.
Budgettidsplanen för år 2011.
Inbjudan till konferens ”Kulturens roll i samhällsutvecklingen”.
Inbjudan till dag om nämndadministration 7 september.
Da Capo har bjudit in nämnden att ha aprilmötet på skolan.
Delegationsärende kvarteret Falken.
Delegationsärende Stadsvandringar.
Industrihistoriska föreningen kommer att besluta om nedläggning av föreningen på kommande årsmöte.
Information om ”Visioner vid Vatten”.
Information om ”Graffiti Mariestad”och fortsättningen 2011 med utställningen ”Tillsammans” med
Anna Viola Hallberg samt Valands konsthögskolas sommarkurs för internationella studenter .
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Kulturnämnden

Kn § 14

Dnr KN2011/0015

Statistik för Stadsbiblioteket
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Informationen om Stadsbibliotekets statistik läggs till handlingarna.
Bakgrund
Tryckfrihet och yttrandefrihet är två självklara grundprinciper i det svenska samhället. Men det är också
principer som ifrågasätts och ställs på prov i dagens samhälle med t.ex. Muhammedteckningarna.
Bibliotekets grund är att införskaffa, tillhandahålla och tillgängliggöra information. Tryckt information
eller digital information spelar ingen roll. Medborgare i Mariestads kommun har rätt att kunna få information via böcker, dagstidningar, tidskrifter, databaser, bloggar m.m. Du ska inte behöva ha pengar för
att kunna följa samhällsdebatten, fördjupa dig i ett ämne, få förströelse eller kulturupplevelser. Bibliotek
minskar klyftor, bibliotek bygger broar. Bibliotek bidrar till ökad integration. Bibliotek bidrar till lärande i alla åldrar.
Huvudbibliotek och filial
Mariestads Stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek och en filial. Två filialbibliotek lades ner 1 januari
pga. besparingar. Lyrestads integrerade folk- och skolbibliotek är nu enda biblioteksfilialen i Mariestads
kommun. De övriga fyra biblioteksfilialer har lagts ner, Ullervad (1994), Sjötorp (2008), Hasslerör samt
Lugnås (2010).
RFID
En efterlängtad investering genomfördes i september då en ny teknik för utlåning och återlämning av
media installerades på stadsbiblioteket. Tekniken heter RFID - Radio Frequency IDentification och den
bygger på radioteknik med transpondrar och chip som kan läsas av på ett visst avstånd.
RFID underlättar utlåning och återlämning av media. Självbetjäning med RFID är enkelt och säkert.
Självbetjäningen består av två stationer där låntagarna kan låna, återlämna, göra omlån samt kontrollera
hemmavarande lån. Lån sker med hjälp av lånekort eller personnummer samt en fyrsiffrig pinkod.
Satsningen på RFID har inneburit högre kvalité på biblioteksservicen för låntagarna med ökad integritet,
minskad kötid samt ökad tillgång till personlig service från bibliotekspersonalen. Bibliotekspersonalen
har fått en bättre arbetsmiljö med en minskad hantering av media vid återlämning. Hantering av stora
mängder böcker varje dag ger förslitningar av handleder, nacke och rygg. Personalens kunskap och tid
används nu på ett bättre sätt.
Fortsättning
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Kulturnämnden
Kn § 14 fortsättning
Aktiviteter och avtal
Biblioteket har under året satsat på ett ökat utbud av evenemang, framförallt hösten var fylld av aktiviteter för barn, unga och vuxna.
Förhandsröstningen till valet 2010 genomfördes för första gången på Lyrestads bibliotek och fungerade
bra.
Kriminalvården i Mariestad sa upp pågående avtal för biblioteksservice pga. nedläggning av en av anstalterna i Mariestad. Nytt avtal ska förhandlas fram och skrivs februari 2011.
Även biblioteket på Dacapo sa upp avtal. Avtal för samarbete med systemen Libra.se (biblioteksdatasystemet) och Sofie (arkiv- och bilddatasystem). Dacapo flyttade över från kommunens datanät till Göteborgs Universitets datanät under hösten 2010.
Bokdepositioner/boklådor
Böcker ska vara nära och lättillgängliga för barn, unga och gamla så läslust, läsglädje och inspiration kan
frodas . Biblioteket gör urval och sätter samman bokdepositioner till förskolor, förskoleklasser, skolklasser, omsorgen och äldreomsorgen. Urvalet görs med omsorg och kunskap om både målguppen och litteraturen och efter önskemål från beställaren.
Under 2010 så sammanställdes 142 olika boklådor till förskolor, skolor och fritids och 16 till omsorgen
och äldreomsorgen.
Boken kommer
Boken kommer är biblioteksservice för personer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan komma till biblioteket. Under 2010 så var det 16 personer som 11 gånger under
året fick böcker och tidskrifter hemkörda.
Bloggen Bibliotek Norra Skaraborg
Mariestad, Töreboda och Gullspångs bibliotek har en gemensam blogg med tips om böcker, filmer,
webbsidor, aktiviteter och biblioteksdebatt. Under 2010 så publicerades 118 inlägg på bloggen.
http://biblioteknorraskaraborg.blogspot.com/
Daisy Direkt
Många personer i Mariestads kommun har läs- och skrivsvårigheter eller synskador som gör att de inte
kan läsa tryckta böcker. De kan i stället läsa talböcker.
Nytt från och med november är att talbokslåntagarna kan ladda ner sina talböcker själva. Socialbibliotekarien är kontaktperson och sköter undervisning och administration av Daisy Direkt som tjänsten heter.
Under två månader laddades totalt 60 talböcker ner av de fyra talbokslåntagare som hittills blivit Daisy
Direkt-låntagare. En uppskattad tjänst som använder den digitala tekniken på allra bästa sätt.
Internationell konferens
IFLA World Library and Information Congress arrangerades 10–15 augusti i Göteborg. 3 500 biblioteksintresserade från hela världen samlades för seminarier, idéutbyten, diskussioner, kulturupplevelser
mm. Mariestads Stadsbibliotek deltog i konferensen samt i utställningen Swedish Library Avenue. Bidrag från Kultur i Väst möjliggjorde deltagandet.
Fortsättning
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Kulturnämnden
Kn § 14 fortsättning

Läsecirklar
Två läsecirklar är aktiva på huvudbiblioteket. En för vuxna och en för ungdomar. Läsecirkeln med vuxna har träffats nio gånger under året och cirkeln för unga har träffats sju gånger.
Studiebesök och utställningar
För skolklasser, förskoleklasser och grupper, studiecirklar, föreningar, SFI (svenska för invandrare),
BVC m.m. anordnads studiebesök och visningar.
Biblioteket anordnar olika typer av utställningar i bibliotekshuset . Det är allt från barnteckningar och
dikter till konst och fotoutställningar.
Totalt 95 st. studiebesök, visningar och utställningar under året.
Studiecirkel
Under höstterminen gavs studiecirkeln Från vikingatid till Birger Jarl – en kurs i svensk historia i västgötskt perspektiv. Ett samarbete mellan Stadsbiblioteket och kursledaren Stig Ljungwald.
Västgötasamlingen, Mariestads Bildarkiv och Släktforskarrummet
Biblioteket och Mariestads Släktforskningsförening samarbetar sedan många år tillbaka. Kurser i släktforskning pågår på biblioteket i Medborgarskolans regi.
Under året anordnades två öppna hus för allmänheten där Västgötasamlingen, Mariestads Bildarkiv och
Släktforskarrummet visades upp . Det finns ett stort intresse för både lokalhistoria och släktforskning.
Bildarkivets kalender för 2011 hade temat Ung i Mariestad.

Underlag för beslut
Verksamhetsberättelse för Stadsbiblioteket 2010 (bilaga Kn § 14 2011)
_____________________________________________________________
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Kulturnämnden

Kn § 15

Dnr KN 2011/0022

Revidering av Kulturnämndens reglemente
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämden beslutar enligt förslaget med tillägget ”eller andre vice ordförande”.
Bakgrund
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-01-31 ska nämnderna korrigera sina reglementen då det har
beslutats att välja en förste vice ordförande och en andre vice ordförande till varje nämnd.

Underlag för beslut
Kommunfullmäktige 2011-01-31 § 10

_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Akten
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Kulturnämnden

Kn § 16

Dnr KN2011/0014

Framställan till kommunfullmäktige om att underskott med anledning av tecknad
pensionsöverenskommelse täcks i bokslutet
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att kulturnämnden inte tvingas vidta åtgärder i
verksamheten under innevarande år med anledning av de kostnader som föranletts av tecknad pensionsöverenskommelse, totalt 1 800 tkr. För att bemöta delar av kostnaden minskar kulturnämnden sin
budgetram för 2011 med motsvarande belopp som museichefens lön 480 tkr.
Bakgrund
I samband med pågående omstruktureringsarbete inom kulturförvaltningen träffade kulturchefen 201012-20 en överenskommelse om avtalspension med museichefen. Förslaget är i linje med Mariestads
kommuns pensionspolicy samt principbeslut om bl.a. avgångspension (Ksau § 374/09).
Överenskommelsen innebär att museichefen får avtalspension under fem år till en kostnad av totalt
1 800 tkr. Denna summa kommer att bokföras som ett engångsbelopp under innevarande år. En
minskning av kulturnämndens budget motsvarande 1 800 tkr skulle dock innebära oacceptabla konsekvenser för verksamheten varför denna kostnad måste finansieras på annat sätt.
Kulturnförvaltningen föreslår att nämnden för 2011 minskar sin budgetram med motsvarande belopp
som museichefens lön 480 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-01-19 att bevilja överenskommelsen om avtalspension
i enlighet med information i arbetsutskottet 2010-10-27. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
även att kulturnämnden får bära kostnaden inom egen budgetram samt återkomma med begäran om
extraanslag hos kommunfullmäktige för att täcka kostnaden.
Kulturförvaltningen föreslog 2011-01-21 kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige att överenskommelsen om avtalspension skulle finansieras med centrala medel. Kulturnämnden beslutade att återremittera ärendet till kulturnämndens presidium för ytterligare underlag. Då återremissen inte avsåg finansieringen av pensionsöverenskommelsen föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden fattar beslut
i detta ärende.
Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kulturnämnden inte tvingas vidta åtgärder i
verksamheten under innevarande år med anledning av de kostnader som föranletts av tecknad pensionsöverenskommelse, totalt 1 800 tkr.( Kulturnämnden tar 480 tkr av detta belopp).
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Underlag för beslut
Ksau 19 januari 2011
Kulturnämnden 2010-12-06
Kulturnämnden 2011-01-25 DnrMKN2011-14
_____________________________________________________________
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Kulturnämnden

Kn § 17

Dnr KN2011/0016

Statistik för Teatern
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Informationen om teaterns statistik läggs till handlingarna.
Bakgrund
Under året har teatern använts vid 172 tillfällen för allmänhet eller grupper, ibland flera arrangemang
samma dag. När det gäller visningar och möten har i denna sammanställning rapporterats samtliga möten, även informella som tidigare inte redovisats. Under sommaren var teatern stängd sex veckor då
bland annat storstädning utfördes. Teatern används mest under månaderna januari, februari, mars, april,
oktober och november.
Repetitioner och scenbygge inför föreställningar tar tid i anspråk och låser upp teaterlokalens användning.
Segelklubbens traditionella nyårsrevy uppfördes i januari. Estetiska programmet hade sin Slutproduktion
i maj för gymnasieelever och för allmänhet. Hembygdsföreningarna i Lugnås och Odensåker framförde
sina bygdespel under hösten. PRO fick ställa in sin planerade föreställning så att 4 dagar avbokades hastigt och Skövde operettsällskap valde att ta ett sabbatsår från Mariestadpubliken vilket hade genererat ca
18 dagar med repetitioner och föreställningar.
Ljudanläggningen har uppdaterats och ljudmässigt förbättrats samt gjorts mer tillgänglig för andra ljudtekniska system fortsatte även i år.
En översyn av ljusanläggningen har påbörjats och det finns behov att köpa in en del nytt.
Teatern har under 2008-2009 tillgänglighetsanpassats. Fortfarande kvarstår dock att bättre anpassa handikapptoaletten till dagens normer.
Parkeringsplatserna vid teaterns baksida utnyttjas av obehöriga vilket då och då vållar problem vid i- och
urlastning av scenmaterial.
Den reveterade fasaden håller på att spricka och detta kommer att behöva åtgärdas.
Renoveringsplanerna är under utveckling och kommer att fortgå under våren 2011.
fortsättning
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Kulturnämnden
Kn § 17 fortsättning
2010

2009

2008

Teaterföreställningar

64

51

40

Musik

26

31

34

Revy

15

16

17

Föredrag, årsmöten, film

16

10

14

Visningar, möten

51

41

11

9

5

4

70

64

54

251

218

174

Pianostämning, brandsyn
Repetition och byggtid

Summa

Underlag för beslut
Statistik för teatern 2010
_____________________________________________________________
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Kulturnämnden

Kn § 18

DnrKN2011/0017

Årsredovisning för år 2010 med verksamhetsberättelse
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden godkänner årsredovisningen för år 2010 med verksamhetsberättelse.
Bakgrund
Årsredovisningen för år 2010 ska göras genom att en verksamhetsberättelse upprättas för det gångna
året. Den har redan lämnats in till ekonomikontoret i december 2010 för att ingå i kommunens årsredovisning. Verksamhetsberättelsen är inordnad under följande rubriker: Ansvarsområde, Ekonomisk översikt, Årets viktiga händelser, Framtiden och Målstyrningsmodell.
Ekonomisk översikt för 2010 presenteras.
Underlag för beslut
Årsredovisning för år 2010 med verksamhetsberättelse (bilaga 1 Kn § 18 2011)
Ekonomisk översikt Kulturnämnden (bilaga 2 Kn § 18 2011)
_____________________________________________________________

Ekonomikontoret
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Kulturnämnden

Kn § 19

Dnr KN2011/0007

Attesträtt 2011
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämndens beslutsattestanter och behörighetsattestanter för 2011 godkänns (Bilaga Kn § 19 2011).
Bakgrund
Tillägg till attestantlistan görs då nämnden har utökats med 2:e vice ordförande.
Ekonomikontoret begär in namn på ansvariga attestanter på konto för 2011 års verksamhet.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten
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Kulturnämnden

Kn § 20

Dnr KN2011/0018

Vision för Mariestads kommun 2030
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att bilda en projektgrupp vilken får i uppdrag att sammanställa mål för 20122015. I projektgruppen ingår följande personer: Daniel Nilsson (v), Adrian Andersson (v),
Morgan Forsberg (kd) och Anita Ahl (m) samt kulturchefen.
Förslagen redovisas, diskuteras och beslutas i kulturnämnden den 19 april.
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
_____________________________________________________________
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Kulturnämnden

Kn § 21

Dnr KN2010/0041

Landsbygdsutveckling i strandnära områden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden ser positivt på Förslaget till LIS-områden, under förutsättning att kulturlandskapet
stöttas genom att det ställs stora krav på den framtida bebyggelsens utformning.
Kulturnämnden understryker också vikten av att ta hänsyn till fasta fornlämningar och andra kulturvärden som finns inom LIS.
Bakgrund
Mariestads kommunledningskontor har i ett förslag om tillägg till översiktsplanen pekat ut möjliga
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Arbetet har skett med utgångspunkt i den nya lagen om Strandskydd och utvecklingen av landsbygden (prop. 2008/09:119). Huvudsyftet är att avgränsa strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära läge för att skapa en
mer levande landsbygd.
Nio områden har pekats ut i LIS-underlaget och inom dessa kan vissa lättnader vara möjliga när det
gäller strandnära bebyggelse, jämfört med vad som är möjligt i områden där generellt strandskydd gäller.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 januari 2011 att förslag till LIS-områden inom Mariestads kommun
ska ställas ut för granskning och finnas tillgänglig t o m den 28 mars 2011.
Utställningen innebär att allmänhet, myndigheter, föreningar med flera har möjlighet att lämna synpunkter på hur förslaget ska utvecklas. Syftet med utställningen är att förbättra beslutsunderlaget och att ge
möjlighet till insyn och påverkan. När utställningen är slut upprättas ett utställningsutlåtande där alla
synpunkter som inkommit under granskningstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras om det
bedöms vara relevant och antas därefter av kommunfullmäktige.
Synpunkter på förslaget ska vara inlämnade till Kommunstyrelsen senast den 28 mars.

fortsättning
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Kn § 21 fortsättning

Underlag för beslut
Kulturnämndens beslut 2010-08-17 Kn § 49
Kulturnämnden ser goda möjligheter till varsam komplettering av bebyggelsen i de föreslagna områdena. Särskild hänsyn
bör tas till kulturmiljöerna inom riksintresset Göta kanal och Laxhall-Brommösund.
Förslag till LIS områden. Landsbygsutveckling i strandnära lägen, tematisk fördjupning till översiktsplanen för Mariestads kommun.
Lis-områden tematiskt tillägg till översiktsplan 2011
Samrådsremiss Kommunstyrelsen 2010-06-02

_____________________________________________________________
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Kulturnämnden

Kn § 22

Dnr KN2010/0035

Fyrarna Borhallsudde och Fällholmen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden anser det angeläget att fyrarna skyddas. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att
ge planeringsenheten i uppdrag att ta fram en detaljplan med q-skydd för både byggnaderna och närliggande miljö, eller att utarbeta ett skyddsprogram för värdefulla miljöer.
Bakgrund
Fyrsällskapet har hos Riksantikvarieämbetet ansökt om byggnadsminnesmärkning för fyrplats Borhallsudde och Fällholmen men fått avslag på sin ansökan. Nu ber Fyrsällskapet att kommunen vidtar åtgärder så att fyrarna med tillhörande byggnader bevaras genom att belägga dessa med rivningsförbud.

Underlag för beslut
Skrivelse från fyrsällskapet
_____________________________________________________________

Fyrsällskapet
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Akten
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Kulturnämnden

Kn § 23

Dnr KN2011/0019

Konsert i Fågelö kapell
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden ser positivt på initiativet till konsert i Fågelö kapell men har inga ekonomiska resurser
till förfogande för att kunna delta.
Bakgrund
Torsö Musik och Dans HB arbetar med seminarier och utbildningar inom cirkeldans, folkliga danser,
utveckling av körer och solosång med mera och har inkommit men en förfrågan om att samarrangera en
konsert den 2 april i Fågelö kapell med ett program som heter ”Songs of Life & Love”. Musiken är från
östra Europa och Mellanöstern och framförs av inbjudna artister från utlandet.

Underlag för beslut
Förfrågan från Torsö Musik & Dans HB
_____________________________________________________________

Torsö Musik & Dans HB
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-01

17

Kulturnämnden

Kn § 24

Dnr KN2011/0020

Mariestads Musikteater Mamut ansöker om hyresstöd
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden efterskänker hyra och repetitionskostnader för teatern åt barn och ungdomsföreningen
Mariestads Musikteater, då det är föreningens första verksamhetsår. Föreningen får betala för eventuell
extrakostnad för teatertekniker. Erbjudandet gäller för arrangemanget ”Moby Dick”, mars 2011.
Bakgrund
Mariestads Musikteater är en nystartad förening med ungdomar i åldern 14- 18 år och vänder sig till de
som tycker om att spela teater, dansa och sjunga. Ambitionen är att sätta upp en stor produktion om
året. Även en mindre musikal för de yngre kommer att produceras i sommar.
För närvarande repeteras musikalen Moby Dick med 17 ungdomar som deltar och premiären är den 4
mars. Mariestadstidningen har hjälpt till med annonsering och biljettförsälning pågår.
Mariestads Musikteater önskar att få tillgång till teatern hyresfritt under första året då de är en nystartad
förening med små ekonomiska medel.

Underlag för beslut
Ansökan från Mariestads Musikteater

_____________________________________________________________

Mariestads Musikteater
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-01

18

Kulturnämnden
Kn § 25

Dnr KN2011/0023

Ombudgetering från 2010 till 2011
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att nämndens underskott i driftbudgeten om - 197 tkr ej
ombudgeteras.
Kulturnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att nämndens överskott i investeringsbudget om 517
tkr ej ombudgeteras.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Regler för ombudgetering framgår av styrprinciper som antagits av Kommunfullmäktige.
Ekonomikontoret har begärt in nämndens uppgifter för ombudgetering 2011-02-21. Begäran om ombudgetering ska vara väl motiverad.
Underskottet för kulturnämnden 2010 blev -197 tkr. Detta underskott beror på en överenskommelse
om avtalspension vars hela belopp om 340 tkr måste bokföras det år som pensionen trätt i kraft. Förvaltningen prognostiserade därför from augusti 2010 ett resultat på -200 tkr.
Beträffande investeringsbudgeten finns ett överskott i driftbudget om 517 tkr. Överskottet beror på att
upphandlingen av RFID blev billigare än beräknat. Förvaltningen vill också i nuläget endast investera
om det är absolut nödvändigt för att undvika onödiga kapitalkostnader.
Underlag för beslut
Ombudgetering från 2010-2011
_____________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2011-03-01
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Kulturnämnden

Kn § 26
Anmälningsärenden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Västra Götalandsregionen

Dnr KN2010/0046

Beslut projektmedel Visioner vid Vatten
_____________________________________________________________

Kriminalvården
Avtal bibliotek

Dnr KN2011/0021

_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i
kommunens nämnder
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Revidering av arvodesreglerna för kommunens förtroendevalda samt
revidering av kommunstyrelsens reglemente
_____________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Medborgarförslag omprövning av ”Vita Duvan”

Dnr KN2010/0050

_____________________________________________________________

Stadsbiblioteket
Eleni Schmidt - timanställd biblioteksassisten/bibliotekarie from 1 januari.
Delegation bibliotekschef Helena Jannert.
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BEVIS

___________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2011-03-01

Anslagsdatum

2011-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kulturkansliets arkiv

Underskrift

Anslag tas ner

2011-04-04

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

Linda Svensson
___________________________________________________________________________________________________________

